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FREDRIKS REGERING.

FEMTE HÄFTET.

HATTPARTIETS STYRELSE 1739-1743 OCH

FINSKA KRIGET.

FÖRSTA KAPITLET.

HATTPARTIETS ÄNTRADE TILL REGERINGEN.

Föregående delar hafva sökt teckna de personer,

som under åren 1720^—1738 ledde Sverges styrelse,

och likaledes sättet och följderna. Vår berättelse

Tänder sig nu till tiden närmast efter statshvälfningen

1739.

Horn och hans vänner inom både rådet och

kansli-kollegium voro undanträngda. Efter dem och

efter några nyligen aflidna riksråd skulle utnämnas
tio ^) rådsherrar och derjemte ny kansli-president

och ny hofkansler, flere mindre vigtiga embetsmän
att förtiga.

Först skred man till valet af rådsherrar. För
hvarje sådant borde enligt lag de tre högre stånden

uppsätta ett förslag på 3 personer, bland hvilka konun-

') Kort derefter nämndes ock den elfte.

Fryxelh Ber. XXXV.



gen egde nämna, hvilken han ville i). Detta kunde
nu ske på två sätt. Det ena var, att ständerna på
en gån*g inlemnade alla 10 förslagen fulltaliga, och

således framställde 30 personer, bland hvilka konun-
gen egde utse 10; nämligen en från hvartdera förslaget.

Men det var svårt, ganska svårt att utfinna så många
för ändamålet användbara män, helst det rådande

partiet ville framdraga endast sina egna anhängare,

eller åtminstone inga, som hörde till motsidan. —
Andra sättet var att inlemna blott ett förslag i sen-

der, hvarefter, och sedan konungen derutur gjort sitt

val, man kunde på nästa förslag uppföra de två åter-

stående och bredvid dem en ny anhängare, på hvilket

sätt konungen skulle kunna tvingas att taga endast

sädana personer, som det rådande partiet önskade.

Man öfverenskom slutligen om en slags medelväg;

nämligen, att blott två förslag, således tillhopa blott

6 personer blefve för hvarje gäng konungen före-

ställda; och på sådant sätt utnämndes nu de herrar,

som skulle inträda i rådet. Bland dessa hade 4 de

märkligaste, nämligen Akerhielm, Löwen, Sparre och

Ehrenpreus varit medlemmar i det Hemliga Utskott,

som genomdrifvit de förra rådsherrarnas afsättning.

De öfriga, utom Rosen, voro af mindre betydenhet.

Alla ansägos Hattpartiet tillgifna; minst likväl Aker-

hielm, Nordenstråle och Erik Wrangel.

Genom flera tilldragelser och i synnerhet genom
statshvälfningen 1739 hade emellertid riksrådsvärdig-

heten blifvit mindre både värderad och eftersökt än

förut. Under förflutna tider plägade man till dess

beklädande icke gerna taga personer af lägre rang

än generalmajorens. Bland så högt stående embets-

män kunde dock vid närvarande tillfälle Hattpartiet

icke finna tillräckligt antal passande personer, hvar-

för man nödgades nedstiga till lägre grader; t. ex.

till Ehrenpreus, hvilken förut icke innehade högre

') as. 6.



syssla än den af ett hofrättsråd. Än märkligare var,

att icke mindre än 14 personer undanbådo sig den
fordom mycket eftersträfvade värdigheten.

Bland dessa 14 var Karl Gustaf Tessin. Han
hade blifvit i främsta rummet föreslagen ; men un-

danbad sig, envist och obevekligt. Jafj behöfver,

sade han, göra en resa till Paris för alt spara och

vårda mina ögon, och jag vill dessutom icke genom
en slik upphöjelse draga fördel af de entledigade råds-

herrarnas olycka; emedan jag till några bland dem
slår i mycken ^förbindelse. — Nej, sade andra, sade

ovännerna: rätta orsaken är, att han befarar Hatt-

partiets snara fall till följd af dess egna djerfva tilltag

och af kommande riksdagars efterräkning. Han vill

derföre, tillade man, genom att vara skild från fäder-

neslandet, också vara skild från allt ansvar för samma
partis blifvande regeringsätgerder. Derför afyttrar

han så vidt möjligt sin egendom i Sverge; oaktadt

hans grefvinna gråter vid tanken på att Öfvergifva

sitt fädernesland. Med större skäl mente dock andra,

att han önskade komma till Paris, dels för att på
denna Europas mest framstående skådeplats få lysa

med sina lysande egenskaper; dels för att vid detta

hof, Sverges förnämsta bundsförvandt, få öfvertaga

hufvudsakliga ledningen af Sverges utrikes angelägen-

heter. Nämnda beskickning blef honom ock anför-

trodd, och det med ovanligt stor frihet att föra un-
derhandlingarna så, som honom bäst syntes; ty, hette

det, som ordförande i sista riksdagens Hemliga Ut-

skott, egde han om de maktegande ständernas vilja

och afsigter närmare kännedom, än sjelfva konungen
och rådet ').

En bidragande orsak till beskicknings-resan torde

böra sökas hos Gyllenborg, hvilken redan nu började

frukta Tessin såsom en farlig medtäflare både om

I
Somliga säga, att han icke erhållit någon instruktion, men
af Tessin och Tessiniana s. 76 tyckes en dylik hafva blifvit

för honom utfärdad.



makten i allmänhet, och särskildt om kanslipresidents-

sysslan, hvilken sednare nu ändtligen skulle åter-

besättas.

Detta blef ock eller rådsherre-valet riksdagens

närmaste göromål, och ej det minst vigtiga; ty under

då gällande regeringssätt var kanslipresidenten näst

konungen den mäktigaste man i riket. Allmänt troddes,

att ernåendet af denna plats varit egentliga målet för

Gyllenborgs sträfvande alltsedan 1728, eller åtmin-

stone sedan 1731. Nu ändtligen var företrädaren

undanträngd och platsen ledig, och til! dennas intagande

tycktes Gyllenborg sjelfskrifven. Likväl höjdes mot
honom några stämmor, också inom Hattpartiet; i

synnerhet bland generalerne, hvilka ansågo honom
mer passande för partiledarens hemliga och småak-

tiga stämplingar, än för statsmannens öppna och stor-

artade åtgerder. I förstone efter Horns afsked blefvo

ock som efterträdare omtalade af Hattarna Akerhielm

och Tessin, och af Mössorna Bonde och Lagerberg.

Sjelf sade sig Gyllenborg vara liknöjd om den farliga

platsen, och han lär inför Hemliga Utskottet hafva

bedyrat uppriktigheten af dessa sina ord. Enligt en

annan berättelse har han öppet gifvit tillkänna, huru

han visserligen önskade fä sig nämnde plats erbjuden;

men att han beslutat derefter undanbedja sig den.

Man ville likväl icke tro på dessa försäkringar. Man
ville tvärtom veta, att han i hemlighet arbetade för

den ene medtäflarens, Tessins, aflägsnande genom
resan till Paris; — och för den andres, Akerhielms,

nedsättande genom att låta upplifva några för denne

obehagliga tvister från Åbo-tiden i); — och till den

tredjes, Bondes, omöjliggörande genom att drifva

honom från rådsbordet. En annan berättelse inne-

håller, att Gyllenborg en gång frågade Erik Benzelius:

»säg mig! hör jag mottaga kanslipresiaentplatscn?»

och att Benzelius gaf i början blott undvikande svar;

') 34. 32.



5.

men slutligen ock efter förnyade frågor sade rent ut:

»mig synes, att eders excellens bör undanbedja sig,

ty eljest kommer man att säga, det eders excellens blott af
egennyttiga beräkningar arbetat mot grefve Horn». Of-

ver detta råd har, tillägges det, Gyllenborg visat

missnöje, och ju närmare valet nalkades, desto tyd-

ligare sågs, att han både ville och skulle blifva den

sannskyldige. Det var också en oundviklig följd af

alla den tidens omständigheter; äfven af Gyllenborgs

personlighet, hvilken, med sina fel och brister, dock

bland Hattpartiets ledare stod platsen närmast. Hans
vänner bland adeln och borgrarne genomdrefvo ock

det beslut, att på förslag till sysslans återbesättande

skulle uppföras icke tre, utan blott en person, näm-
ligen samme Gyllenborg, hvilken ock genast utnämn-
des. Fredrik, som ingalunda älskade mannen, an-

märkte ock, huru genom ett sådant förslag han,

konungen, mistade sin valrätt och nedsattes till en

statssekreterare, den der icke hade annat göra än

att underskrifva ständernas beslut.

Många och troligen flertalet af partiets anhängare
fröjdade sig emellertid högt, ty de sågo i Gyllenborg
en statsman, jemförlig med Frankrikes Mazarin; en
statsman, hvilken, förut af Horn undanträngd, nu
skulle framträda och visa sina stora egenskaper, lyck-

liggöra sitt fädernesland och inskrifva sitt minne i

svenska folkets tacksamma hjertan. Dessa förhopp-
ningar, denna förtjusning blefvo uttalade bland annat
också pä följande sätt:

Si! nu är frihet var med ära ätervanneii;

Vårt Manhem räddadt från dess nära undergång.
All afuuds kamp och strid ur rådet platt försvunnen.
Nu kommer Sverge i sin rätta, jemna gång.

Nu har man vunnit allt, hvad man har kunnat öoska.
När vi vår Mazarin ha fått till president.



Hans frejd, hans mogna vett lär snart nog kunna visa

Hvad Sverge haft för man, som blifvit nedertryckt.

Man kan ej fyllest nog dess egenskaper prisa,

Hans minne skall hos oss i hjertat bli intryckt ' ).

Som vi veta, hade Horn till biträde i kanslikolle-

giets göromål begagnat rådsherrarne, först Diiben

och sedermera Bonde. Till samma slags medhjelpare

önskade och erhöll Gyllenborg det nya riksrådet ge-

neral Adlerfeld, en redlig man och tapper krigare,

dock i statssaker så föga kunnig och i själsförmö-

genheter så medelmåttig, att Gyllenborg icke hade i

honom att frukta någon farlig hvarken granskare eller

medtäflare, hvilket^ deremot skulle blifvit händelsen

med Tessin eller Akerhielm, hvilka, mente man, just

af sådan orsak blefvo förbigångna.

Den afsatte hofkansleren v. Kocken hade varit

en utmärkt duglig embetsman; och oaktadt tre må-
naders letande kunde Hattarna icke inom sina egna

leder utfinna en honom värdig efterträdare. Slut-

ligen nödgades man taga en person, som hörde fill

Mösspartiet, nämligen statssekreteraren Gedda, hvil-

ken dock till följd af stridiga åsigter och, säger man,

opålitligt uppförande blef tre år derefter förflyttad

till den mindre frestelserika platsen af president i

kammar-revisjonen.

De öfriga vigtigare befordringar och belöningar,

som vid riksdagens slut blefvo åt partiets anhängare

utdelade, hafva vi redan till det mesta omtalat -).

Tilläggas må, att man gaf åt Höpken 8000 d. s. m.

lör hans nit att arbeta för turkiska förbundet och

levantiska handeln; — åt Tessin som sändebud vid

fransyska hofvet betydligt större underhåll, än det

vanliga ; — åt Plomgren och Kierman tillfälle till för-

delaktiga frakter och kronoleveranser m. m. ; det mesta

detta genom Hemliga Utskottet, och ofta utan att

•) Skokloster. Miscellan. 18.

2) 34. 211.



åtgerderna fingo komma till stäodernas vetskap eller

afgörande.

På detta sätt hade den nya, styrelsen blifvit under

vårmånaderna 1739 ordnad. Dess ledande person

skulle visserligen vara Karl Gyllenborg; — men vi

känna mannen. Afven nu märktes och anmärktes,

att han saknade den allsidiga och lugna omtanke och

den beslutsamhet och kraft, som på dylika platser

fordras, och att han derföre äfven nu leddes, visser-

ligen icke längre af Höpken, emedan denne började

lida af ålderdoms-svaghet, utan i dess ställe af Karl

Sparre, hvilken, ehuru mycket både obetänksam och

opålitlig, dock genom kraften af sin vilja och häftig-

heten af sin framfart utöfvade på den svage svär-

fadern, kanslipresidenten, mycket inflytande. Sist-

nämnde herre måste dessutom ofta nog rätta sig

efter den skara dels unga, dels krigslystna officerare,

hvilka han förnämligast hade att tacka för sin upp-

höjelse.

Emellertid hade Hattarna vunnit fullständig se-

ger, och de uppstämde höga lofsånger öfver sina

personer och blifvande bragder. Deras qväde öf-

ver Gyllenborg hafva vi nyligen omtalat. Han sjelf

hördes försäkra, att ingen bättre riksråds-uppsällniny

kunde finnas än den a] 1739, och att nästa riksdag

skulle uppvisa ett helt annat Svcrge, än det under
Arvid Horns styrelse i). Till den nya regeringens

glädje såg man ock frampå sommaren komma till

Stockholm en fransysk flotta, hvilken företagit denna
seglats, som det hette, för att gifva manskapet nödig

öfning; men, som man trodde, för att skryta med
Frankrikes makt, och för att uppmuntra och, om så

tarfvades, stödja Frankrikes anhängare Hattarna. Också
ropade dessa om hvarandra: se! hvilka mäktiga vänner,

vi hafva. Med deras och sultanens hjelp blir det läU

Franska, min. br. d. 8 Maj 1739.
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ull lukta ryssarna. Flere dagar förflöto under gästabud,

gifna af och för fransmännen. Till dpjtagande i de

pä skeppen gjorda tillställningarna inbjödos äfven frun-

timmer, och en af ' Hattpartiets förespråkarinnor ut-

kastade bland svenska soldaterna en hop penningar

med uppmaning att derför dricka Frankrikes skål.

Inom Mösspartiet herrskade ett missnöje, som
Tar både allmänt och djupt. Hallarna, sade man,
stödja sin regering, icke på en nation, ulan pä en

fak tion, hvilket också var händelsen; ty ojemför-

ligt största antalet af Sverges innevånare hyste öf-

vervägande tillgifvenhet för Horn och för hans fred-

liga grundsatser; ehuru ett litet, men djerft, slugt och

högröstadt parti lyckats att vid riksdagen tillrycka

sig både ordet och makten. När under mötets sista

dagar Hemliga Utskottets långa anklagelseskrift mot
rädsherrarnas inre förvaltning blef framlaggd, be-

funnos anmärkningarna så obetydliga, så småaktiga,

att de väckte ovilja äfven hos flere bland Hattarna.

Starkast blef missnöjet inom ofrälse stånden, hvilka

ansågo sig af riddarhuset lockade och trugade till

den både ovisa och orättvisa statshvälfningen. Många
ville ej underskrifva riksdagsbeslutet, och andra reste

hem i akt och mening att uppreta allmänheten genom
berättelser om Hattarnas olagliga förfarande; och från

några predikstolar hördes verkligen ord i dylik anda.

Bondeståndet protesterade mot det ånvo fattade be-

slutet att sända troppar till Finnland; men rege-

ringen brydde sig icke derom. Derföre, och emedan
konungen ej heller var att lita på, säges man hafva

inom ofrälsestånden framkastat den frågan, huru-

vida icke Sverge borde införa ett republikanskt sam-
hällsskick med en riksföreståndare i spetsen, un-

gefär så som under Sturarnas tid. När prest- och

bondeståndens och äfven många andras ovilja slut-

ligen blef för het och högljudd, skyndade sig Hatt-

regeringen att afbryta riksdagen. Folkombuden sjelfva,
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trötta vid trätorna och längtande efter lugnet, gjorde

intet motstånd, och den vigtiga och långvariga riks-

dagen blef äiidtligen i April 1739 afslutad i).

ANDRÅ KAPITLET.

ÖFVERLÄGGNINGAR UNDER VÅREN 1739 OM KRIG
MOT RYSSLAND.

RIKSDAGS-BESLUTET 1739.

Hat mot Ryssland samt begär att så snart möj-

ligt återtaga de förlorade östanhafs-länderna, dessa

känslor hade, som berättadt är, hufvudsakligen bi-

dragit till statshvälfningen 1739. 1 enlighet dermed
hade man oaktadt bondeståndets motsägelse beslutat

skicka tvänne ' regementer till förstärkande af det i

Finnland varande krigsfolket. Riksdags-beslutet, före-

stafvadt af Hattarna, beskref ock rikets både landt-

och sjöförsvar samt inre tillstånd såsom mycket lyck-

liga och till den grad fd> bättrade, att Sverge kunde
numera ined den Högstes beskydd och med välsinnade

vänners understöd sjelft åstadkomma, hvad till dess

säkerhet var bchöfligt. Sä utmålades tillståndet nu,

när man vdle locka till krig; ehuru nyss förut, och

när man ville nedsätta och afsätta den förra styrel-

sen, rikets tillstånd, d. v. s. följderna af dennas
förvaltning, skildrades med motsatta färger. Men,
som sagdt är, nu gjorde Hattarna allt för att upp-
lifva modet och krigslystnaden. Ständerna lofvade

ock att, till försvarsverkets ytterligare fulländning,

')Lynars relation om riksdagen 1738 enlisrt Manusepr. i

Linköping. Danska och Franska min. b r. Jan.— Juni
1739. UppsaL Sv. SamL Nolekens bref och berättelser.

Ve ten skåps-A k ad em i ens bi bl i o t. Voltemats anekdoter.
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också hädanefter utbetala åtskilliga för sådant ända-

mål år 1734 gjorda bevillningar. Hemliga Utskottet

hade tillika genom en kommissjon af 12 sina med-
lemmar låtit utarbeta eft slags testamente rörande

utrikes ärendernas ledning. Det var fiendtligt mot
Ryssland; men fastställde för begynnandet af ett an-

fallskrig åtskilliga villkor, nämligen fransyska och tur-

kiska underhålls-penningar, fortfarande krig mellan

Ryssland och Turkiet, upproriska rörelser inom Ryss-

land, Preussens och Danmarks stillasittande; och slut-

ligen bifall af de för sådant ändamål omigen tillkallade

ständerna. Mot riksdagens slut, och sedan ifvern

hunnit än mer upphettas, gaf man regeringen rättig-

het att t. o. m. på egen hand begynna kriget, ifall

omständigheterna vore gynnande. En bland kommis-
sjonens medlemmar, kyrkoherden Arnell, ogillade dock

hvarje förslag om anfallskrig; ty, mente han, Sverge

hade ännu icke hunnit hemta sig efter den förra

fejden och borde alltså och tillsvidare bibehålla freden.

Testamentet blef icke meddeladt åt regeringen, ej

heller åt ständerna utan efterlemnades försegladt, för

att af den förra brytas och läsas, så snart omstän-

digheterna troddes vara gynnande för det tillämnade

anfallet.

UTSIGT TILL FÖRLIKNING MED RYSSLAND. *

Nyssnämnda riksdagsbeslut. Hemliga Utskottets

och Hattarnas allmänt kända krigslystnad, Gyllenborgs

likartade och öppet uttalade tänkesätt, den stora makt,

han i egenskap af kanslipresident erhållit, — allt

sammanlaggdt, tycktes förebåda en snar och afgörande

brytning med Ryssland. Ock likväl såg det i början

ut, som skulle just motsatsen inträffa. Knappt var

nämligen riksdagen afslutad. innan den förut rasande

stormen af ovilja och smädeskrifter mot grannen i

öster begynte afmattas; vare sig af trötthet, eller
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derföre, atl Hattpartiets ledare, hvilka nu mera vunnit

sitt mål och sina platser, hädanefter icke läto den af

sina handtlangare upphlåsas med samma ifver som
förut. Mången trodde sig ock redan nu finna bekräf-

tadt, hvad en och annan bland Mössorna länge påstått,

nämligen, att det förnämligast var för att vinna anhän-

gare och genom dem blifva kanslipresident, som Gyllen-

borg hade smickrat och underblåst krigslystnaden; men
att han sjelf mycket väl insåg svårigheterna vid ett

dylikt företag, och att han, numera kommen till högsta

och således afgörande makten, bäfvade tillbaka för så

väl vådan som ansvaret. Andra halva trott, håée då

och sedermera, att det fredligare tänkesätt, han nu
under några veckor ådagalade, var blott ett försök

att insöfva fienden, till dess Sverge hunnit vidtaga de

nödiga rustningarna.

Rysska regeringen, invecklad i krig mot Turkiet

och befarande inre oroligheter, behöfde fred med
Sverge och sökte fördenskull afvärja det hotande

anlallet. Så snart statshvälfningen 1739 blifvit genom-
förd, aflade ock Bestuschew ett besök hos Gyllen-

borg. De voro från gammalt nära bekanta, ganska

nära, nämligen från den tid före partivexlingen 1734^),

då Gyllenborg var Rysslands anhängare, skyddling,

kanske soldtagare, och tillika Bestuschews förtrogne

vän. De kunde således föra ett å ömse sidor täm-

ligen öppet språk. Bestuschew uppmanade ock Gyllen-

borg att bibehålla den hittills rådande freden ocli

anmärkte, >^huru en sådan ätgerd kunde inför de krigs-

lystna vännerna försvaras medelst det föregifvande, att

rätta och gynnande tillfället för krig hade redan under
och genom Boms dröjsmål gäll förloradt>i. Gyllen-

borgs svar innehöll försäkringar »om hans freds-

kärlek, om hans afsigt att underhålla godt för-

stånd med Ryssland», o. s. v. Af nyss anförda skäl

trodde ock många nog, att han verkligen hyste sådana

M 31. 226. 34. 43—49.
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tänkesätt, och man tyckte sig dessutom märka, huru
oaktadt ofvannämnda troppsändning rustningarna mot
Ryssland icke hedrefvos med den ifver, som krigs-

partiet väntat.

Läsaren minnes engelska sändebudet Finch, dess

stolta och fritaliga väsende samt dess vänskap för

Horn och ovilja mot Gyllenborg. Sistnämnde känsla

gick så långt, att Finch, medelst förebärande afhvarje-

handa svepskäl, länge undvek att göra besök hos

den nye kanslipresidenten. Men slutligen kunde ett

sådant ej längre undvikas; ty England ville som
handelsstat upprätthålla Nordens fred, och som af-

undsgranne, snart kanske öppen fiende till Frankrike,

vinna Sverges vänskap. På befallning måste således

Finch besöka Gyllenborg och framställa sin regerings

förslag samt erbjuda underhålls-penningar. Dessa

sednare voro betydliga nog. somliga säga större än

Frankrikes, och ändå fordrade England blott Sverges

stillasittande, hvaremot franska förbundet lätt kunde
leda till krig mot Ryssland. Gyllenborg lyssnade till

anbudet och började hålla förberedande öfverläggningar

både med rysska och engelska sändebuden.

Men de krigslystna skaror, som störtat Horn
och upphöjt Gyllenborg, fingo snart höra den påbör-

jade underhandlingen omtalas. De tolkade den efter

sina åsigter, sina önskningar. Lewenhaupt påstod, att

Rysslands förslag om fredens bibehållande vore ett

tydligt bevis på fruktan för Sverges vapen! hvilken

förklaring blef af Hattarna mottagen med högljudt

bifall, såsom ett uttryck af varm fosterlandskänsla

och manligt mod. Så mycket mer härmades partiet

vid den tanken, att Gyllenborg skulle måhända låta

det gynnande krigstillfället gå obegagnadt förbi. Ett

antal i Stockholm befintliga officerare samlades och

beslöto skicka några ombud, för att efterfråga för-

hållandet och afböja åtgerden. Man utsåg härtill två

medlemmar af den förra lagercrantzska fritroppen,

nämligen den häftiga Otto Wilhelm De Géer och
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Samuel Gustaf Stierneld, hvilken sednare varit an-

ställd i hären sedan 1716; men till följd af officers-

trängseln hade efter 23 års tjenst och 38 års lefnad

först hqlt nyligen blifvit till verklig löjtnants-syssla

befordrad. Såsom äldst, var det också han, som vid

besöket hos Gyllenborg förde ordet. Han omtalade,

huru man med förundran sport, alt hans excellens

ville sluta förbund med England i ställd för med
Frankrike; — att man ej kunnat tro på detta rykte,

emedan det vore rakt stridande mot de tänkesätt, hans

excellens ofta och med bestämdhet uttalat; tänkesäU,

hvilka ådagalade kärlek och nit för fäderneslandets

ära, och i förlitande på hvilka största delen af sven-

ska folket hade med brinnande i/ver sökt göra honom
till högsta värdaren af fäderneslandets angelägenheter.

Ett förbund, med England i stället för med Frankrike

skulle derjemnte slå i öppen strid mot sista riksdagens

åsigter och beslut. Till följd af allt detta hade ombu-

den infunnit sig för att ä egna och kamraters vägnar

få af hans excellens och ur dess egen mun höra san-

ningen. Som vanligt, sökte ryktet måla uppträdet

med än bjertare färger, och man berättade, huru De
Geer hotande erinrat derom, att samma personer,

hvilka som vänner tillsatt, kunde äfven so7n ovänner

afsäffa hans excellens. Gyllenborg hade velat med
allvar tillbakavisa det påflugna försöket; men vågade

ej, utan svarade i stället med artigheter, tackade för

det uppriktiga förtroendet samt åberopade sina kända

tänkesätt, hvilka borde betrygga hans vänner o. s. v.;

hvarpå och efter ett kort samtal om likgiltiga före-

mål han vid afskedet följde de två herrarna ut ge-

nom förmaket. Vid ryktet om detta samtal skyndade

Finch till Gyllenborg i afsigt att mot dylika för-

sök stålsätta den svage mannen. Men Gyllenborg

nekade då till sjelfva uppträdet, hvarpå Finch, hän-

förd af harm, utbrast: jag vill ej mer underhandla

med eder; ty till slut torde ni likaledes påstå, att ni

aldrig förut sett min person, hvarpå han i vredesmod
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lemnade rummet, och begärde hos sin regering till-

stånd att lidaledes få lemna Sverge, Det tyckes väl,

som ett slikt uppträde bort leda Gyllenborg tillbaka

till Frankrike; men likväl befinnes, att underhand-
lingarna om fredens upprätthållande ännu fortsattes.

När Bestuschew med oro omtalade det krigiska språk,

man i Stockholm förde, svarade Gyllenborg, att de

högljuddaste ropen komme frän en hop unga officerare^

hvilka icke hade någon laglig makt, och vid hviU

kas ord man ej Jieller burde fäsia någon större vigt.

Bestuschew invände, att krigshotelser kommit äfven

frän högt uppsatta män, och han anförde som exempel
Tessins ryktbara ord i riksdagshelsningen 1738 '),

nämligen: att svenska folket vore mer benäget för ett

hederligt dellagande i kriget än för ett nesligt stilla-

sittande och en blygsam hvila. Uttalade vid så hög-

tidligt tillfälle och af den man, som då förde hela

svenska riksdagens talan, måste dessa .ord, mente
Bestuschew, hafva mycket att betyda. Äfven öster-

rikiska sändebudet anmärkte, huru svenska tropp-

sändningen till Finnland tvingade rysska styrelsen att

draga flera regementer norrut och således från den

strid, som Ryssland och Österrike gemensamt föirde

mot Turkiet. Gyllenborg svarade: det är ej utan,

att en hop ungt folk, som icke vet, hvad krig är,

ropar efter krig; men svenska regeringen vill ej an-

ställa något sådant, och de två afsända regementerna

äro ämnade icke till anfall, utan till försvar och till

arbete på de finska fästningarna. För att emellertid än

mer lugna både Kyssland, Österrike och andra makter,

lät Gyllenborg vid midsommarstiden 1739 åt både

Bestuschew i Stockholm och kejsarinnan i Peters-

burg afgifva försäkringar om Sverges fredliga tänke-

sätt, och dessutom till flera främmande hof ut-

färda rundskrifvelser af samma innehåll. För öster-

rikiska ministern i Stockholm uttalade Gyllenborg och

M 34 lU.
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Adlerfeld Svergcs fredsamma afsigter med så allvar-

liga ord, att denne ansåg sig förvissad om deras upp-

riktighet. Vid midsommarstiden 1739 trodde ock

många på fredens fortfarande bestånd. Men just då

inträffade en händelse, hvilken i hög grad förbittrade

sinnena och påskyndade krigets utbrott i).

TREDJE KAPITLET.

MORDET PÅ MALKOLM SINCLAIR.

Med Hattarnas hufvudtanke, krig mot Ryssland,

var som tillhörande bitanke hopväxt den om för-

bund med Turkiet; nämligen ett förbund till gemen-
samt krig mot den gemensamma fienden. Från 1734
och allt sedermera hade ock Hattarna eftersträfvat

en sådan öfverenskommelse och derföre, som förbe-

mält är -),^ till Konstantinopel affärdat Carleson och

Höpken, Aren 1736— 1737 blefvo dessa underhand-
lingar förde med ständigt växande ifver; emedan just

vid samma tid hade mellan Turkiet och Ryssland

utbrutit ett krig, i hvars bragder och förmodade

segervinst Hattarna lifligt önskade, att Sverge måtte

få deltaga. För att erhålla närmare kunskap om så

väl fälttågens gång som båda partiernas stridskrafter,

skickades år 1737 tvänne officerare, löjtnanterne

Schultz och Sinclair med uppdrag att under förkläd-

ning och falska namn följa och iakttaga härarnas

rörelser.

Den sistnämnde, den sedermera mycket omtalade

Malkolm Sinclair, född 1691, hade deltagit i några

') Danska, österrikiska, saxiska och fransyska Min.
br. för Juni och Juli 1739. Upps. Sv. sa ml. Nolckens
bref och b-irättelser.

«) 34. 71, 134-138.
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Karl den tolftes fälttåg och som fänrik vid gardet

blifvit tillfångatagen vid Pultava och förd till Siberien,

hvarifrån han först längre fram återkom till fäder-

neslandet. Hans personlighet var mindre vanlig;

hyen mörk, näsan hög, ögonbrynen buskiga och hop-

växta, utseendet dock i det hela fördelaktigt, och

likaså umgängessättet. Om våldsamt sinnelag och

utsväfvande lefnadsvanor spordes väl åtskilliga rykten,

dock mest af fienderna utspridda, och obevisade. Till

följd af oftanämnda öfverflöd af tjenstsökande offi-

cerare ij, var han 1735 och således vid 44 års ålder

ännu blott löjtnant. Men vid denna tid tyckes han
hafva öfvergått till Hattpartiet och längre fram kan-

ske äfven till lagercrantzska fritroppen. Också blef

han sedermera och fort nog upphöjd från löjtnant

till major.

Bestuschew fick genast underrättelse om Jen

1737 företagna resan och fruktade dervid isynnerhet

Sinclair såsom farligaste personen. Genom allehanda

konstgrepp och, som man trodde, genom tillhjelp af

sin förtrogna vän, enkegrefvinnan Reenstierna, skaffade

han sig ett Sinclairs porträtt och lät deraf taga en

efterbildning, som skickades till Petersburg och der-

ifrån i många aftryck till rysska befälhafvare och em-
betsmän vid vestra gränserna och i Polen, jemte

tillsägelse att fasttaga den för Ryssland vådliga mannen-).

Oaktadt porträttet och sina mindre vanliga anlets-

drag, lyckades dock Sinclair att undgå försåten; lik-

väl påstås, att han aldrig vågade sig rätt nära krigs-

skådeplatsen, och att han således vid hemkomsten ej

heller kunde om dess företeelser gifva några vigtigare

upplysningar.

Nu öppnades riksdagen 1738. Sinclair blef af

Hattarna insatt i Hemliga Utskottet och försvarade

33. 158-172.
Euligt andra uppgifter blef porträttet utskickadt först vid

Sinclairs andra resa.
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både der och på riddarhuset krigspartiets åsigter och

planer. I sammanhang med dessa sednare, beslöto

de mer och mer mäktiga Hattarna att påskynda tur-

kiska förbundet, och att för sådan afsigt skicka en

pålitlig person till Konstantinopel, och valet föll på
Sinclair. Försedd med fransyskt och svenskt pass,

anträdde han resan; men allt detta i så stor hem-
lighet som möjligt, på det Ryssland icke måtte upp-

täcka och hinna motarbeta planen.

Fåfängt! Bestuschevi^ fick genast sjelf och med-
delade åt sin regering behöflig kunskap om förhållan-

det. Dessa Sverges underhandlingar med Rysslands

förklarade fiende, Turkiet, och det om ett anfalls-

förbund mot Ryssland, stodo i öppen strid mot Gyllen-

borgs samtidigt gifna försäkringar om Sverges fred-

liga afsigter. Ryssland beslöt då löna ondt med hälften

värre, och mot falskheten sätta stråtröfveriet. I af-

sigt att upptäcka och om möjligt omintetgöra den
påbegynta underhandlingen beslöt man tillgripa våld-

samheter och rån. Till rysska befälhafvare och em-
betsmän utefter vägen skickades fördenskull be-

fallningar att med ledning af porträtten fasttaga Sin-

clair och borttaga hans papper. Sistnämnde herre

hade äfven fått i uppdrag att under resan genom
Polen uppegga innevånarna till krig mot Ryssland,

hvilket för tillfället var detsamma som att råda dem
till uppror mot deras lagliga öfverhet, konung August,
som var Rysslands bundsförvandt. Rysska högre

embetsmän uppmanade fördenskull besagde konung
att, äfven han, löna ondt med hälften värre, det vill

säga löna de bland hans undersåtare tillställda

upprors-stämplingarna med ett på sjelfva upprors-stif-

taren lillställdt mord. Man rådde nämligen August
att låta den genom Polen resande Sinclair pä ett

eller annat sätt bortsnappas och försvinna, och att

sedermera urskulda sig med ovetenhet om hans öde,

Fryxells Ber. XXXV. 2
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eller med det utspridda rykte, att han fallit i händerna

på laglösa röfvareband o. s. v.

Oaktadt så många forsat, kom Sinclair oskadad
genom Polen och till Konstantinopel. Här blef han
välvilligt emottagen och lyckades att med understöd

af Höpken och Carleson utverka svar, som åtmin-

stone skenbart voro tämligen gynnande. Sultan skall

i egen person hafva gifvit det löfte, all, om Sverge

blott toge möd till sig, skulle allt gå väl; emedan sul-

tanen verkligen hade dess välgång pä silt hjerla. Höp-
kens och Carlesons med Sinclair hemskickade bref

omtalade ock, att den försigtighet, Turkiet ännu visade,

vore en följd af den försigtighet, Sverge hittills visat;

— likaså, att Turkiets ifrågavarande förslag till fred med
Ryssland vore en följd af dess ovisshet rörande Sver-

gcs tänkesätt; — men att, om Sverge öppet och oför-

behållsamt erbjöde ett anfallsförbund, skulle det erhålla

goda villkor och den nu ifrågavarande ryssk-turkiska-

freden förekommas. Några trodde dock, att dessa åt

Sverge gifna utsigter voro endast tomma förespeg-

lingar, gjorda i afsigt att med skenbilderna af ett

blifvande svenskt-turkiskt anfallsförbund skrämmaRyss-
land till billigare fredsvillkor.

Verklig-gjorda, kunde dock sådana förbnndsplaner

leda till hotande följder för Ryssland, och Sinclair

hade oförsigtigt nog under utresan flere gånger fällt

derom både oroande och retande ord. För att kunna

på ofvannämnda sätt afbryta hans hemfärd och tillika

hela den hotande underhandlingen, ökade rysska re-

geringen sin vaksamhet. Många judar och spioner

legdes för att utforska hans väg, och bundsförvand-

terna Österrike och Saxen uppmanades att till hans
fasttagande biträda, hviiket älven förstnämnde makt
i någon mån gjorde.

Efter slutade förrättningar i Konstantinopel, an-

trädde Sinclair sin hemfärd, medhafvande flere Karl

den tolftes qvitterado skuldsedlar samt skrifterna om
det tillämnade förbundet. Med honom följde Gouturier,
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en köpman af fransk börd, men anställd vid levan-

tiska kompaniet och derföre troligen också en an-

hängare af Hattpartiet. Under resan erhöllo de flera

varningar om rysska försåt och till skydd mot sådana

blefvo dem betäckningar gifna af både turkiska och

polska herrar. Också kommo de lyckligt genom Polen

och in i Schlesien, hvarest de nu mera under öster-

rikiskt välde hoppades vara i större säkerket. Men
just här blef deras färd upptäckt eller upphunnen
af några bland de utsända ryssarne; nämligen en

kapten Kiittler och en löjtnant Lewitzki, hvilka åt-

följdes af fyra till beljenter förklädda dragoner. Kiittler

var bördig från Kurland, den rysska gunstlingen Bi-

rons hcrtigdöme, och kom nu med kamrater närmast

från Wartenberg, ett gods, som samme Biron egde

der i grannskapet. De uppsökte högste österrikiska

befälhafvaren i Breslau, grefve Schafgotsch, och an-

mälde, att genom siodcn hade nyligen rest en svensk

major, som från Konstantinopel medförde papper af
stor vigt för hela hrisfenhelens lugn; — alt KUlller

med sällskap hade befallning gripa bemälde major, och

att för sådant ändamål anhålla om de österrikiska

myndigheternas^ biträde. Emedan nu Schafgotschs

fädernesland Österrike lag i öppet krig mot Turkiet,

och emedan Schafgotsch sjelf nyligen hade från öster-

rikiska sändebudet i Warschau blifvit uppmanad att

vara ryssarne behjelplig vid Sinclairs fasttagande; af

dessa anledningar utfärdade han en öppen skrifvelse

som innehöll, att Sinclair, om denne kunde ertappas,

skulle sättas i anständigt fängelse, och hans papper

tillvaratagas och förseglas. Derefter fortsatte Kiittler

resan och upphann Sinclair ett stycke norr om Glogau.

Det var på aftonen d. 17 Juni 1739. Ryssarne om-
ringade Sinclairs vagn, och öfvertalade eller nödgade
honom att, som det hette, för undergående af veder-

börlig tullransakning, vända om och taga en annan
väg. Tåget stannade sedan i en skogstrakt nära den

lilla orten Naumburg, och de resande måste stiga ur
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vagnen, hvarefter man begynte öppna deras koffertar.

Sinclair och Coutiirier voro beväpnade och jemte
kusken tre personer mot de angripande sex; men
gjorde likväl intet motstånd, utan ailemnade på be-

gäran sina värjor. Nu fördes Sinclair in i en bred-

vid liggande småskog, hvarest ryssarne sköto honom
en kula genom hufvudet och sedermera genomborrade
och vanställde den litlösa kroppen. Derpå borttogo

de alla papper och skickade till nästa stad den af

ångest halfdöda Couturier, hvilken blef af saxiska

regeringen insatt i häkte, men efter kort tid lös-

släppt och då af rysska sändebudet i Dresden begåf-

vad med 500 dukater. Med papperen och med Sin-

clairs bortröfvade tillhörigheter skyndade Kiittler i)

och hans kamrater till Ryssland. Brefven, sedan de

varit öppnade, blefvo, man vet ej genom hvem, sända

till svenska regeringen. Äfven Sinclairs lik återlem-

nades och blef sedermera i Stralsund högtidligen be-

grafvet.

Den utförda våldsbragden innebar en förbrytelse

mot folkrätten, och tillika ett lömskt stråtröfveri och
ett lömskt mord, och väckte fördenskull hela det

bildade Europas afsky. Österrike och Ryssland funno

rådligt, till och med nödvändigt, att söka rentvå sig.

Österrikiska regeringen lät också offentligen tillkänna-

gifva, att hon icke haft ringaste del i ogerningen, att

hon ej heller sjelf gifvit befallning om Sinclairs fast-

') I Frauska' utrikes departementets arkiv har prof.

K. G. Malmström fuuuit ett concept-protokoU, enligt hvilket

Sinclairs mördare skulle varit Bruodin, en irländare, och

Notschaft, en lifliländare. — I danska geheime-arkivet,
Lyuars bref fr. Stockh. d. 20 Nov. 1739 berättas, huru i

Rohau (Rouen?) en landstrykare sagt sig hafva varit af rysska

generalen Spiegel mutad att mörda Sinclair. Riksark.
Nolckens bref frun Moskwa iSept.—Nov. 1739 omtala samma
sak, och den sig så kallade mördaren, en ryssk kapten Bro-

din, beskrifves som en äfveutyrare, och sä väl Nolcken som
Lynar och ryssarne ansågo hans uppgift vara en dikt, hop-

spunnen för att af Spiegels slägt pressa sig till penningar.
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lagande; — men att österrikiska embetsmän haft till

nämnda dfgerd skälig anledning; emedan den blifvit

begärd af Österrikes bundsförvandt Ryssland, och var

vidtagen i afsigt att hindra en Sverges förbindelse med
Rysslands och Österrikes gemensamma fiende turken;

som dessutom hotade att genom de otrogna musei-

männen störa hela kristenhetens lugn». Rysska kej-

sarinnans skrift omtalade, huru hetmes heder och

hennes högsinnade och kristliga tänkesätt vore så all-

mänt kända, att hon icke behöfde förklara sin oskuld

i den begångna illbragden. Men emedan Sverges hal

mot Ryssland ginge ända derhän, att man för dess

tillfredsställande sökte förbund med hela kristenhetens

fiende turken, så torde samma hat vilja anklaga Ryss-

land för det brott, som blifvit föröfvadt. Genom sina

sändebud vid de europeiska hofven ville fördenskull

kejsarinnan härmedelst förklara, det rysska regeringen

icke hade någon andel i Sinclairs fas/tagande, än
mindre i hans mord, ofver h vilket hon yttrade sin

afsky. Inför svenska sändebudet i Ryssland förkla-

rade Riron och Ostermann, och det nästan under
tårar, sin oskuld i, sin sorg öfver den olyckliga till-

dragelsen. Inför regeringen i Stockholm lät också

kejsarinnan tillkännagifva sitt beslut att efterspana och
bestraffa de brottsliga gerningsmännen. Huru med
denna bestraffning tillgick, vet man dock icke så noga.

Allmänna meningen har varit, att de blefvo för till-

fället undangömda i det aflägsna Siberien, kanske i

något bland dess häkten; men att de sedermera af

Elisabet befriades och insattes i dervarande garnisons-

regementen, samt benådades med en årspenning, hvil-

ken likväl af kejsar Peter den tredje minskades. Om
någon annan och allvarligare bestraffning har hittills

icke ett enda bevis blifvit framlaggdt.

Att i flera fall rysska förklaringen stod i strid

mot sanningen, derom var nästan hela samtiden öf-

vertygad. Men huru långt medbrottsligheten sträckte

sig, blef svårt, till och med omöjligt, att afgöra. All-
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männaste och äfven sannolikaste meningen var, att

det våldsamma fasttagandet af Sinclair och borttagan-

det af hans papper, blilvit af regeringen anbefalldt;

men att mordet var ett verk af Kiittlers och kam-
raters öfverdrilna tjenstenit, eller vildsinta lynne, eller

af någon annan tillfällighet. Att kejsarinnans regering

skulle hafva föreskrifvit det blodiga dådet, är också min-

dre troligt; ty en hvar kunde tydligen förutse, att

en sä grofillgerning skulle för Ryssland medföra mycket
obehag, nämligen hela Europas tadel och afsky, men icke

den ringaste nytta eller upplysning; ty de för sist-

nämnda ändamål behödiga papperen hade man redan

bemäktigat sig. Mordet kunde ej heller ha skett i

afsigt att dölja stråtröfveriet; ty ryssarne skulle i

sådan händelse icke låtit de tvänne åsyna vittnena,

Courturier och kusken lefva, och ej heller hafva sjelfva

till österrikiska och saxiska embetsmännerne inberättat

tilldragelsen. Af dessa anledningar togo många för

afgjordt, att rysska regeringen aldrig kunnat anbefalla

en åtgerd, hvars vanheder icke motvägdes af någon

dess nytta. Andra trodde likväl, och icke utan stöd af

det åt Saxen gifna lönnmordsrådet i), att äfven Kiittler

hade en likartad föreskrift; och som upphofsmaii der-

till blef isynnerhet Murinich misstänkt-!.

Om i det öfriga Europa oviljan öfver en dylik

våldsbragd blef stor, ojemförligt större, blef och

måste den dock blifva i Sverge, hvarest på en gång

rättskänsla, fosterlandskärlek och rysshat sattes i

stormande rörelse. Sistnämnda känsla växte till både

höjd och utsträckning, hvarjemte krigslystnaden, som
dittills hade förefunnits förnämligast hos Hattar och

krigsbefäl, började bemäktiga sig en icke ringa del af

hela befolkningen. V^id första underrättelsens ankomst
till Stockholm, sågos mennisko-skaror samlade här och

«) Se sid. 17, 18.

') I Moskwa finuas, säger man, vigtiga papper om denna till-

dragelse.
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der i gathörnen, och man hörde dem med bittra ord

utfara mot Ryssland, mot konung Fredrik och mot
Mössorna. Man ropade efter hämnd, krig och blod;

och qvinnorna ej minst. Om, hördes några bland dem
säga, om våra män, bröder och söner icke tåga ut

för all hämnas den oskyldige Malkolm Sinclairs blod.

så skola vi, qvinnorna, göra del. Förbittringen alst-

rade känslor och ord af den varmaste fosterlands-

kärlek, den gränslösasto sjelfuppolTring; ofta dock med
stark anstrykning af förblindelse, skryt och öfvermod.

I ett sällskap hos grefvinnan de la Gardie föll sam-
talet, såsom i de dagar vanligt var, på Sinclairs ohygg-

liga mord och pä Rysslands delaktighet dertiti. Rudden-
brocks friherrinna, som satt vid ett bland spelborden,

åhörde och uppeggade anmärkningarna, och lade slut-

ligen ifrån sig korten samt hopknäppte händerna och

sade: »ma Gud förlåla mig! men jag skulle vilja i

to års tid utstå helvetets qval, om vi blott kunde fä
krig mot ryssarne och tillfälle att hämnas pä detta

förbannade folk». 1 hänryckning öfver sådana ord.

fattade en ung officer hennes hand, kysste den och
utropade: »ack! min friherrinna! jag för min del

skulle gerna för samma ändamål, underkasta mig
samma qval i hela 20 års tid. Den närvarande Karl

Ronde, son af riksrådet Gustaf, anmärkte: »men, min
friherrinna! om vi nu förklara krig mot Ryssland,

och blifva derunder slagna och förstörda, och ni tillika

måste undergå de tioåriga helvetesqvalen ; månne ej i

så fall eder önskan varit olycklig, både för eder och

och för ossj*» Härvid rodnade den modiga qvinnan,

men svarade straxt: »väUm, herr grefve! i sådant

fall skulle dock hela verlden prisa vårt mod och vi

skulle hafva befriat oss från den nesa, med h vilken

vi hittills krupit för del sämsta bland alla folk». Här-
vid utbröto grefvinnan de la Gardie och hela säll-

skapet i bravorop och handklappningar, och grefve

Bonde drog sig tillbaka, slagen och nära nog ut-

hvisslad. — Se här ett annat uppträde af samma art
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och inom samma slägt. General Buddenbrocks son,

en 20 års yngling och fänrik vid gardet, skulle med
några regeringens uppdrag afresa till Finnland. Kort
förut var han en kulen vinterqväll uppe i en bland

hofvets aftonkretsar. Konungen frågade, om han
redan vore färdig att anträda resan? Med mycken
hurtighet gaf Buddenbrock ett jakande svar, hvarpå

konungen skämtande tillade: »men i denna kalla vin-

ternatt skulle ni väl ändå icke hafva lust att gifva er

till vägs?-):) — »Om förlåtelse, ers majestät!» svarade

ynglingen, »jag skulle genast i detta ögonblick rida

bort och det med största nöje, om jag nämligen finge

medföra eders majestäts krigsförklaring mot njssarne».

Dessa känslor skulle naturligtvis blifva med stor

liflighet omfattade af många skalder och skriftställare,

hos hviika kärlek till fosterlandet och harm öfver

missdådet satte blodet, inbillningskraften och pennan
i rörelse. Det var nu och till följd af dessa förhållan-

den, som Anders Odel, då en 21 års yngling, skref

den bekanta Sinclairs-visan. Han var och förblef en

i öfrigt medelmåttig skriftställare; men ungdomshän-
förelse, fosterlandskärlek och rysshat gåfvo åt nämnde
hans sång ett lif, en färgrikhet och en kraft, hviika

gjorde den till ett mästerstycke, i sin art, och för

sin tid. Emedan också innehållet öfverensstämde med
allmänhetens tänkesätt och känslor, hänförde den hela

Sverge och blef sjungen i både kojan och palatset.

Otvifvelaktigt är, att denna visa har i mycket bi-

dragit till framkallandet af den sinnesstämning, som
sedermera sjelf framkallade 1741 års krigsförklaring.

Den åtföljdes af många andra skrifter och verser i

samma riktning. Namnet Bestuschew blef vanligtvis

förvändt till bestarnas, bestiernas chef. En sång öfver

Sinclairs död slutade ock med följande ord:

Ryssens uppsåt lyckats har. Vi vår Sinclair sakna.

Så frisk herre lär ej brådt uti Sverge vakna.

Den, som icke hafver lust döden hans att hämnas.

Ar i sanning icke värd svensker man att uämnas.
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Svenske bussar i gevär! vi sku ryssen basa,

Så att både ryssk och tysk må för svensken fasa.

Afven mot Mössorna yttrades mycken förbitt-

ring, och man föregaf, att också de haft sin hand

med i försåtet mot Sinclair. För denna beskyllning

känna vi ingen annan grund, än den misstanken, att

grefvinnan Reenstierna troddes hafva åt vännen Be-

stuschew skaffat Sinclairs porträtt. Mössornas per-

soner och verksamhet blefvo dock i en utskickad

sinygskrift angripna medelst följande öfver ordet

NaltmÖssa, skrifna rader:

»Natten ju densamma är, som vi mörker kalla;

Natten ock en skugga är, god för skälmar alla.

Natten är beqvämligast att intriger drifva;

Samt för rysska pungen ock att dukater gifva.

Ordet Mössa, som man vet, vill ock något säga;

Möss de äro ett slags djur, som för dagen väja.

Och om natten löpa kring, något till sig draga.

Mössa är, man plägar ock pä sitt hufvud taga.

Att nattmössor äfvenväl ett parti betecknar.

Som om dagen ligger still, men om natten qvicknar.

Natten de ock brukat ha' Sverge till att sälja

Hvad de gjort till Sinclairs död, vill jag ej förtälja.» o. s. v.

I hopens och partiets ögon blef Sinclair en man utan

fläck och fel, ett verkligt hjeltemönster. Så fram-

ställdes han ock i en föreslagen grann och vältalig

grafskrift. Till svar författades i Tyskland en annan,

i hvilken han beskylldes för spioneri, utsväfningar,

nedrigheter och för lömskt mord på en i Ryssland

medfången landsman. Slutet på bada uppsatserna,

den ena om svenska lejonet, den andra om rysska

örnen, må bredvid hvarandra införas:

Den svenslca I Den rysska

»Säkert är, att örnen, som
j

»Ovännerna må akta sig, att

örnen, lugn, då han icke retas,

dock omsider genom beständiga

oförrätter vredgas, dä hans an-

gripare skall, ehuru för sent, lära

känna
af åskviggen Jupiters örn.»

flugit allt för högt, skall med
brända vingar nedfalla och då

lära igenkänna

af klon lejonet ')•»

Ex ungue leonem.
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När bland högre och kunnigare samhällsklasser

sinnesstämningen var så uppretad, kan man lätt ana

tillståndet bland de lägre och okunnigare. Också
blefvo pä gatorna (lere personer endast i egenskap

af ryssar förföljda med smutskastning och smäderop.

Ehuru Bestuschews angenäma och vänliga personlig-

het varit af Stockholms-boarna till viss grad omtyckt,

blef han dock nu ett föremål för bittert hat, och fick

mottaga både vai-ningar och hotelser, till följd hvaraf

han sökte så mycket möjligt hålla sig inom hus. En
natt blefvo ock stenar inkastade hos honom och hos

grefvinnan Reenstierna, och pöbeln hotade att till och
med storma hans boning. Polisen sände skyddsvakt och

utsatte svåra straff för hvarje öfvervåld, samt lät ge-

nom kungörelse på gatuhörnen lofva 1000 d. s. m.
åt den, som kunde uppgifva stenkastaren. Flere

bland dessa papper blefvo dock under nätterna ned-

rifna; och på andra bland dem fanns om morgonen
skrifvet följande tillägg: nfåfdngt söker du gernings-

mannen. Det är Maliwlm Sinclairs skugga, som går om-
kring och söker hämnd. Sist anförda tanke tog fart, och i

de skumma qvällstunderna såg man på gatorna kring-

vandra förklädda skepnader, som skulle föreställa

nämnde vålnad.

Sinnesstämningen var sä upphetsad, att regerin-

gen lät med flit begrafva Sinclair i Stralsnnd; ty den

befarade, att högtidligheten, anställd i Stockholm, skulle

medföra upplopp.

I visst hänseende voro mordet pä Sinclair och

den deraf orsakade förbittringen en lycka för Hatt-

partiet; ty mer än någonting annat bidrogo de till

framkallandet af den efterlängtade krigsförklaringen.

Likväl ansågos omständigheterna ännu icke tillräck-

ligt mogna. Derföre, och ehuru regeringen under-

blåste rysshatet, höll hon sig likväl sjelf tills vidare

stilla. Hon framkastade med hänsyn till Sinclairs död

inga anklagelser mot Ryssland; hon begärde till och

med inga förklaringar, och hon befallde sitt i Peters-
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burg varande sändebud att iakttaga samma tystnad.

Något hvar begrep orsaken. Man ville ej framkalla

någon förklaring, någon ursäkt; utan ämnade hafva

saken i förvar, färsk, frisk och outsliten, för att i

sådan egenskap kunna med så mycket större verkan

framdragas och användas som skäl till den krigsför-

klaring, man hoppades kunna med det första utfärda.

FJERDE KAPITLET.

TROPPS.\NDNINGAR TILL FINNLAND 1739.

Det af Hattarna år 1738 styrda Hemliga Ut-

skottet beslöt, som nänmdt är, att till Finnland afskicka

två i Sverge befintliga värfvade regementer. Några an-

dra bevekelsegrunder till åtgerden kunde motpartiet,

kunde allmänheten ej uppleta, än beräkningen att skalTa

högre sold åt några officerare, och begäret att visa

tänderna mot Ryssland. I början hette det, att öf-

verskeppningen skulle ske samma år; men efter när-

mare besinnande uppsköts den till 1739; kanske der-

före, att Horns fredliga åsigter ännu hade öfverhand

inom rådet. Men sedan gyllenborgska partiet lyckats

tillrycka sig makten, blelvo de två regementerna, tillhopa

ondvring J600 man, i Juni !739 verkligen afskickade.

Ryssland frågade efter orsaken. Gyllenborg svarade,

att folkel skulle deltaga i finska fästnings-byggnader,

och att. svenska regeringen icke hyste mot Ryssland

annat än fredliga afsigier^). Het var dock just på
samma tid, som Gyllenborg genom Sinclair under-

handlade med Turkiet om ett mot Ryssland gemen-
samt anfallsförbund.

Många trodde likväl ännu på möjligheten, på
sannolikheten af en försoning, och på en Gyllenborgs

•) Jemför sidd. 14, 17.
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hemliga afsigt att undvika krig. Men just då ankona

underrättelsen om mordet på Sinclair, hvilket för-

mörkade hvarje utsigt för fredens bibehållande, och

påskyndade krigspartiets plan. Den 17 Juni blef

Sinclair skjuten, och redan d. 2 Juli hade Karl Sparre

uppsatt och d. 16 Juli inför rådet framlaggt ett för-

slag, som innehöll väl icke en krigsförklaring, dock

en utmaning. Han ville nämligen, att till Finnland

skulle ytlerligare och ännu samma år a/sändas om-
kring 6500 knektar och 3000 ryttare, jemlc behöfligt

artilleri; ty sade han, en dylik åtgerd skall uppmuntra
både Turkiel att fortsätta kriget mot Ryssland, och

likaså Frankrike att gifva Sverge underhållspenningar.

I händelse åter af blifvande fred mellan Ryssland och

Turkiet, skall den öfversända troppen bidraga till ökadt

och kanske behöfligt skydd för våra egna gränser.

Dessutom, mente Sparre, torde tillfället för hotande

rörelser mot Ryssland aldrig blifca mer inbjudande

än nu; ty man kunde hoppas att kejsarinnan, som
hade krig mot Turkiet, skulle genom svenska tropp-

sändningen och genom Frankrikes och Turkiets hemed-

ling skrämmas att frivilligt återlemna Wiborg, Peters-

burg och Ingermanland för att dermed köpa sig ifrån

ett anfall af Sverge. Alltså ! Karl Sparre befarade å

ena sidan, att ryssarne ämnade efter slutad Ired med
Turkiet företaga ett anfall mot Sverge; men hoppa-

des å den andra, att Ryssland skulle genom besagde

stora uppoflVingar köpa sig ifrån ett anfall af samma
Sverge. Motsägelsen var uppendaglig; likaså orim-

ligheten af den beräkning, som trodde sig kunna utan

verkligt krig framtvinga nämnda stora uppoffringar.

Sparres förslag understöddes dock af Löwen, Mejer-

felt och Rosen. Mot detsamma eller åtminstone för

uppskof talade Adlerfeld, De la Gardie, Ehrenpreus,

och än bestämdare Nordenstråle och Akerhjelm. De
afrådande skälen, framlaggda i synnerhet af sistnämnde

rådsherre, voro att troppsändningen kunde leda till

följder, motsatta dem, Sparre antagit; ty den kunde
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drifva Ryssland ati genast och genom åtskilliga e/ler-

gifter skaffa sig fred med Turkiet; — och den kunde

också gi/va Frankrike anledning att minska sina un-

derhållspenningar', emedan Sverge tycktes vilja dem
förutan och i alla händelser inlåta sig i kriget. Dess-

utom, tillade han, har jag aldrig hört omtalas någon
regering, som förnedrat sig ända derhän, alt för blotta

hotelser om krig, bortlemna så vigliga besittningar.

Jag kan ej heller tro, all Ryssland nedsmutsar sig

genom en sådan feghet. Derjemte anmärktes, att he-

mälta troppsändning vore af Hemliga Utskottet hvar-

ken föreskrifven eller önskad. Till följd af allt detta

blef vid rådssammanträdet d. 26 Juli den ifrågasatta

åtgärden afslagen. Dess onödighet, vådor och stora

kostnader, föllo ock en hvar i ögonen, helst sedan

de blifvit så tydligen af Akerhielm påpekade. Att

en slik plan det oaktadt framkastades och vidhölls,

dertill kan näppeligen antagas någon annan orsak, än

den hemliga afsigten att begagna ifrågavarande troppar

till inblandning i ett uppror, som då inom Ryssland

af slägten Dolghoruki tillämnades, hvarom mera fram-

deles.

Oaktadt sakens vådor och Akerhielms varningar,

dref derföre Sparre med oförminskad ifver på anta-

gandet af sitt förslag, och det skulle ånyo till öf-

verläggning föredragas d. 6 Aug., till hvilken dag

konungen blef inbjuden och alla hittills frånvarande

rådsherrar kallade. Afven denna gång fördes striden

med mycken liflighet. Konungen, som flere gånger

afstyrkt åtgerden, gjorde så äfven nu. Han an-

märkte bland annat, huru en troppsändning så sent

pä hösten skulle medföra stor kostnad, men ingen

nytta; ty under den stundande vintern kunde inga

krigsrörelser företagas. Bättre vore att uppskjuta åt-

gerden till nästa vår, dä man med sparade förråds-
och penningemedel och med pä roten uthvilade knektar,

kunde med större hopp om framgång angripa fienden.

På denna sida ställde sig Lagerberg, Nordenstråle,
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Posse och Åkerhielm med åberopande af förut anförda

skäl, och dessutom erinrande om landels ringa till-

gångar på både nienniskor och medel, — och tillika

om åtgerdens obehöllighet, emedan Ryssland önskade

och lolvade fred. Det anmärktes ock, att i händelse

Ryssland det oaktadt gjorde frän sin sida något an-

fall, kunde hvarje sådant genom de finska regemen-
terna hejdas, åtminstone så länge, tills hjelpsändning

hunne från Sverge ankomma. Men dessa skäl och

tal voro fåfänga, och lör den motsatta åsigten röstade

åtta rådsherrar nämligen Adlerfeld, Cederström, De
la Gardie, Gyllenborg, Löwen, Mejerfelt, Rosen och

Sparre. Sedan således troppsändningen blifvit af fler-

talet beslutad att genast afgå, lemnade älven konun-

gen sitt bifall, som man säger, af Rosen och Sparre

dertill^ öfvertalad.

Åkerhielm deremot fortfor att, ehuru beslutet

var fattadt, - Hkväl gång efter annan erinra om dess

många vådor. Men hans varningar blefvo föraktade,

eller ock sökte man visa, att nödiga medel verk-

ligen förefunnes. Dessa bevis voro icke sällan grun-

dade på mycket lösa beräkningar; men, understödda

af hög ton och högljudda försäkringar, blefvo de icke

utan verkan. Dertill kora, att Österrike slutade fred

med Turkiet, så att sistnämnda makt kunde numera
mot Ryssland använda hela sin styrka. Följden blef,

att till krigssidan öfvergingo efter hvarandra nästan

alla rådsherrarna utom Åkerhielm, hvilken, dock med
något stöd af Wrangel, alltjemt förklarade tropp-

sändningen vara icke blott onödig utan ock vådlig t.

o. m. skadlig.

Det var på Frankrikes understöd, som Hattarna

hade i främsta rummet byggt sina förhoppningar,

hvarföre ock gyllenborgska regeringen slutit sig till

denna makt så nära, att Sverge nästan förvandlades

till en lydstat, den der måste rätta sig efter Frankrikes

föreskrifter, för att få understöd af Frankrikes makt.

Hattarna hade med bitterhet men utan verkliga skäl
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anklagat Horn och hans styrelse för beroende af

Ryssland, slafvisk undcrgifvenhet för Ryssland o. s. v.

Nu och genom Gyllenborg blef deremot Sverge försatt

i ett beroende, val icke af Ryssland, utan af Frankrike,

men i ett beroende, så verkligt och så stort, att

Sverges regering knappt vågade taga ett enda steg,

innan Frankrikes bifall blifvit inhemtadt; ett beroende

så stort, att man någon gång nedlät sig till det mest
förnedrande smicker. T. ex. när Tessin 1739 bad

Fleury om understöd för det tiliämnade svensk-rysska

kriget, började han sin uppsats derom med följande

ord: det vore gagnlöst förneka, att det är Frankrike

under kardinal Richclieu. som Sverge har att tacka

för sin första uppkomst. Så för att smickra Frank-

rike, blefvo Sverge och dess ärofullaste minnen, Gu-
staf Adolf och Axel Oxenstierna, nedsatta under Frank-

rike och karcjinal Richelieu; och detta skedde af

Tessin, hviikcn eljest både i egen person och som
Hatt städse talade om återupprättandet af Sverges

fordna ära. Omedelbart till detta smicker för Frank-

rike i allmänhet, fogade Tessin ett annat dylikt lör

Fleurys person. Han tillade nämligen följande märk-
liga ord: lyckliga omständigheter tyckas för närvarande

gifva anledning till det hopp, att Sverge för sin nu
stundande och fullkomliga återuppkomst får att tacka

samma Frankrike, under en annau kardinal, nämligen
den som nu leder detta rikes öden med en vishet, som
väcker Europas förvåning o. s. v. i). Icke sitt eget

mod, sina egna ansträngningar, utan Frankrike och
kardinal Fleury, skulle Sverge således få att tacka

för sin nu tiliämnade uppkomst.
Som berättadt är, hade Tessin enligt egen

önskan blifvit utkorad till den man, som skulle i

Paris leda hithörande underhandlingar, och han
hade dertill af rådet och Hemliga Utskottet fått en
mycket rymlig fullmakt. Han sjeif och hans gref-

') Tengberg 149.
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vinna voro genom sina utmäriita personligheter egnade

att lysa vid franska hofvet och i dervarande sällskaps-

kretsar. De tillvunno sig älven mycket hifall, och

Tessin fick tillnamnet maitrc d'e/egance i). I detta

hänseende var han särdeles passande för den erhållna

verksamhetskretsen. Men icke så i andra och vigti-

gare fall. Man påstod nämligen, att han på säll-

skapsnöjen och på bemödandet att vid sädana till-

fällen lysa och förtjusa använde mer tid och omsorg
än på sitt egentliga emhetsuppdrag. I vården af

detta sednare gick han ej heller till väga med den

öppenhet och med det mod, som fordrades. För att

icke stöta den sparsamme Fleury för hufvudet och

för att icke skrämma honom från hvarje närmare
förbindelse med Sverge, vågade eller ville Tessin icke

uppriktigt omtala, huru fattigt detta land i sjelfva

verket var. och huru mycket underhålls-penningar

dess regering önskade och behöfde. A andra sidan

och för att ej stöta Hattarna för hufvudet och för

att ej lägga hinder i vägen för dessas krigsplaner,

vågade eller ville han ej heller i bref till Stockholm
uppriktigt och fullständigt omtala de många och stora

svårigheter,^ Fleury gjorde i fråga om ytterligare hjelp.

Under bemödandet att äfven som statsman alltid hafva

angenäma saker att säga, framställde han stundom
missledande osanningar heldre än misshagliga san-

ningar; och detta åt båda hållen och med den följd,

att underhandlingen både förvirrades och försvårades,

och att ingendera rätt visste, hvar han hade den

andra. Det var på detta sätt, som Tessin icke blott

genom omedelbara uppmaningar, utan ock genom
förtigande af Frankrikes betänkligheter, och genom
öfverdrifna beskrifningar om Frankrikes välvilja bi-

drog till underhållandet af svenskarnas förhoppningar

och till påskyndande af krigets utbrott. Frankrikes

önskan då för tiden var dock i sjelfva verket inga-

') Mästare i artighet.
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lunda den, att Sverge skulle genast bryta löst, utan

blott vara till hands som en väpnad bundsförvandt,

hvilken Frankrike kunde påräkna vid hvarjehanda

framtida behof, och isynnerhet vid kejsar Karl den

sjettes frånlälle, och vid då blifvande strider om
pragmatiska sanktionen. Fleury afrådde ock från

troppsändningen till Finnland och ville ej heller för-

binda sig till ökade underhälls-penningar; hvarföre

också Tessin en gäng med stolthet svarade, atl, om
ock Sverge öfvergåfves af hela verlden, skulle det icke

öfvergifva sig sjelfl utan söka med egna krafter be-

frielse ur det närvarande betrycket. Men snart och

med fäderneslandets verkliga tillstånd för ögonen,

måste han omigen böja sig för Frankrike och luta

sig till Frankrike; ehuru han dervid stundom fick

höra rätt obehagliga ord. En gång sade honom Fleury

rent ut : Frankrike gi/ver Sverge icke en fyrk mer, om
detta vidhåller sädana obetänksamma förslag, sådana
orimligheter, som att återtaga sina förra östanhafs-

länder; — och en annan gång: jag känner nogsamt till-

slåndel i Sverge och vet, att rätta orsaken till krigs-

rustningarna och till de andra vågade ätgerderna är en

hop unga brushufvud, som längta efler bardalekar.

Men jag hoppas, att svenska regeringen skall med
stöd af de klokare i landet veta afböja ett krig un-

der omständigheter, så svåra so7n de närvarande.

Frankrike för sin del kan åtminstone icke dertill lofva

något biträde. Tessin inberättade orden till regeringen

i Stockholm, hvilken blef mycket förbittrad och visade

dessa sina tänkesätt mot franska sändebudet S:t Se-

verin, hvilken misstänktes hafva ingifvit Fleury dylika

åsigter i). Emellertid funno ledarne bäst vara att

') Österr. min. br. d. 24 Juli 1739 och Preuss. min. br.

d. 8— 19 Juni 1739 säga, att Frankrike bedref två samtidiga

underhandlingar i Sverge; den ena, den offentliga, med rege-

ringen och genom sitt i Stockholm varande sändebud, S:t

Severin, hvilken, seende Sverges svaghet, underrättade Fleury

FryxelU Ber. XXXV.
.
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så mycket möjligt förhemliga Fleurys yttranden och
att deremot genom tal om Frankrikes vänskap och
understöd upprätthålla sina anhängares mod. Sådant
var i sjelfva verket tänkesättet hos den makt, på
hvars understöd dock Hattarna byggt sina bästa för-

hoppningar.

Deras andra påräknade stöd var Turkiet samt
fortfarandet af dess rysska krig och bekommande af

dess rika underhålls-penningar, hvilka sednare man
tidtals hoppades kunna uppdrifva ända till 3- eller

4,000,000 piaster. Fleury varnade väl för osäker-

heten af också dessa beräkningar; men fåfängt. Då
kom underrättelsen om en betydlig seger, som ryssarne

hade d. 28 Augusti vid Chotin^) vunnit mot turkarne.

Det var ett hårdt slag för Hattpartiet; men dessa

herrar sökte trösta sig genom att nedsätta segrens

vigt, och regeringen skickade till Konstantinopel för-

nyade uppmaningar att icke låta sig af motgången
skrämmas ; ty Turkiet kunde numera hoppas på Sver-

ges snara deltagande i kriget.

Ett tredje af Hatt-regeringen påräknadt stöd

derom, och bad Frankrike ej inleda Sverge i ändamålslös

olycka, och bad Sverge icke vänta betydligare hjelp af Frank-

rike, och att S:t Severin för detta sitt uppförande blef hatad

af Hattarna och misstrodd, t. o. m. skrapad af Fleury.

Och den andra underhandlingen, den hemliga, med Hattpar-

tiets ledare och genom den i Frankrike varande Casteja,

hvilken genom under hand gifna löften om betydlig hjelp

sökte locka Sverge till krig. — Danska min. br. i Okt.

1739 säga deremot, att alltifrån 1738 var det en mellan

Fleury och S:t Severin öfverenskommen plan, att Frankrike

skulle medelst dylika hemliga genom Casteja, (hvilken sjelf

var häruti dragen vid näsan), gifna löften uppmuntra och

narra Hattarna till Horns störtande och till krigsrustningar;

men att sedermera och vid krigets utbristande skulle Frank-

rike kunna afslå hvarje anhållan om betydligare understöd;

ty i fall dess genom Casteja gifna löften åberopades, skulle

man kunna svara, att dessa kommit icke från Frankrikes offent-

liga sändebud, utan blott frän en enskild person, hvars ord

icke hade någon bindande kraft.

) Skrifves ock Choczin.
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skulle erhållas från Polen. Detta lands konung, Au-
gust den tredje, liksom företrädaren äfven kurfurste

i Saxen, hade i båda dessa sina egenskaper förbund

med Ryssland; men bland hans polska undersåtare

rådde som vanligt mycken oenighet, och många klan-

drade just besagde rysska förbund. På denna om-
ständighet grundade Gyllenborg sina beräkningar. Genom
Sinclair på dennes resor, och genom svenska sändebu-

den Rudensköld i Berlin, och Ehrencrona i Dresden
eller Warschau öppnades med de missnöjda polackarne

hemliga underhandlingar; så hemliga, att Gyllenborg ofta

ensam och i egen person dechiffrerade och läste de

bref, som bemälte sändebud i ämnet hemskickade. Som
mellanlöpare hos polackarne användes en då varande

öfverste-löjtnant i Polens tjenst vid namn Bona, en

äfventyrare, tilltagsen men opålitlig och mindre väl

känd. Man sökte öfvertala polackarne till det djerfva

beshit att, oaktadt deras konungs förbund med Ryss-
land, skulle de, hans undersåtare, bilda en så kallad

konfederation, en slags sammansvärjning, hvilken skulle

i förbund med Sverge angripa samma Ryssland. Men
utsigterna till underhandlingens framgång voro mörka,
till följd dels af planens egen äfventyrlighet, dels af

polackarnes opålitliga och oeniga lynne, dels af mot-
stånd från Frankrike, hvilket, hafvande förbund med
konung August, icke ville tillåta några stämplingar,

som kunde minska hans makt och vigten af hans
påräknade bistånd.

Det fjerde stöd, som, enligt hvadantydt är, Hattarna

troligtvis påräknade, fanns inom sjelfva Ryssland, och

utgjordes af det sä kallade gammal-rysska parti, hvil-

ket stod under ledning af den mäktiga och missnöjda

slägten Dolghoruki och ville störta kejsarinnan Anna
och på tronen uppsätta Elisabet. Men efter den
nyssnämnda stora seger, som Annas troppar just nu
vunnit mot turkarne, hade dock nämnda upprorsparti

föga utsigt till framgång, och Hattpartiet således föga

hjelp att af detsamma påräkna.
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Underrättelserna från såväl Frankrike som Tur-
kiet, Polen och Ryssland voro sålunda mycket ned-
slående för krigspartiet och allramest för Gyllenhorg,

hvilken nu i egenskap af kanslipresident skulle bära
ansvaret, för hrad som skedde och icke skedde.

Stundom slog han stort mynt och tog till valspråk
det gamla: »nu eller aldrig». Vid andra tillfällen

deremot visade han mycken oro, och icke utan skäl.

Till nyss omtalade utrikes sorgeposter kommo inrikes

af samma slag; nämligen den ena underrättelsen efter

den andra om otillräckligheten af medel och man-
skap, hvilket allt af Akerhielm fortfarande och tyd-

ligen lades honom och rådet under ögonen. Tillika

erböd Ryssland fred och förlikning, också efter sin

vid Chotin vunna seger. Gyllenborgs villrådighet

växte. Man trodde en tid hans beräkning vara den,

att svenska rustningarna skulle reta Ryssland till an-

fall, hvarigenom Gyllenborg kunde befrias från det

tunga ansvaret att hafva sjelf börjat ett så vådligt

krig. Men Ryssland höll sig stilla och såg på sätt

och vis icke ogerna, att genom bemälte förtidiga tropp-

sändningar Sverges krafter blefvo medtagna redan förr,

än det verkliga kriget utbröt; en sida af saken, som
ej heller undföll Gyllenborgs blickar. Hans egen tvek-

samhet undföll ej heller Hattarna, och de ifrigare

bland dessa herrar påstodo i sin harm, att han be-

gynts följa samma fega åsigter som Arvid Horn.
Magen, den häftige och högljudde Karl Sparre bullrade,

och partivännerna Lewenhaupt, Buddenbrock, Löwen,
Plomgren och Kierman knotade, och massornas miss-

nöje och öfvermod eggades genom ständigt uppre-

pande af den vanliga sagan om Narwa med sina

8000 svenskar mot 80,000 ryssar, och genom det

vanliga påståendet, att dessa sednare äfven nu för

tiden vore af föga krigsduglighet. De utländska sän-

debuden anmärkte ock, huru Sverges både folk och

troppar vore mer krigiskt sinnade än Gyllenborg sjelf.

Denne vågade likväl icke trotsa ett så allmänt, eller
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åtminstone så högljudt tänkesätt; ty han fruktade

att i sådan händelse blifva vid nästa riksdag störtad.

Han får nu erfara, skref Lynar i), att del är lättare

med förflugna planer hänföra en obetänksam massa^

än att sedermera bringa samma, planer till verkställighet.

Emellertid måste han hålla god min, och oaktadt de

inånga afrådande omständigheterna blefvo 6000 man
samlade och förda till kusten för att derifrån öfver-

skeppas till Finnland.

Men just som denna åtgerd begynte verkställas,

kom den oroande t. o. m. afskräckande underrät-

telsen, att fred mellan Ryssland och Turkiet verk-

ligen blifvit ingången. Rysska regeringen, hotad af

både svenska rustningar och inhemska upprorsförsök,

ville befria sig frän fienden i söder och medgaf Tur-
kiet så goda villkor, att fred dem emellan blef d, 18
Sept. afslutad. Detta skedde under bemedling af

Frankrike, som önskade, att Turkiet skulle under
några års hvila hemta krafter till deltagande i den
strid, som vid kejsar Karls blifvande frånfälle skulle

uppstå mot Österrike och mot pragmatiska sank-
tionen. Slaget var för Hattarna mycket hårdt, nästan

krossande. De förhoppningar om turkisk hjelp, hvilka

partiet sjelft i många år hyst och åt andra meddelat,

och på hvilka det till stor del grundat såväl sina

förkastelse-domar öfver Horns fredliga åsigter som
sina egna uppmaningar till krig; — alla dessa för-

hoppningar hade med ett drag blifvit tillintetgjorda; —
och, hvad som kändes lika svårt, var, att detta skett

under Frankrikes bemedling; Frankrikes, af hvilket

man dock väntat och förutspått ett alldeles motsatt
uppförande. Till upprätthållande af partiets mod sökte
väl ledarne att förneka än fredens verklighet, än
Frankrikes bemedling. Sjelf egde man dock noga
kunskap om förhällandet, hvarföre ock Sparre i första

uppbrusningen öfverhopade franska legations-sekrete-

Den 7—18 Aug. 1739.
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råren med bittra förebråelser. Frankrike, sade han,

har bedragit Sverge; jag säger eder det midt i an-

sigtet, det var ett gement streck. Uppträdet berättades

till Paris och skaflade Sparre mycket obehag, innan

saken kunde biläggas. ^

Ryssk-turkiska freden var emellertid afslutad,

och Sverge stod nu med sina hotelser och sina rust-

ningar ensamt qvar på skådeplatsen. Den 2 Okt.

när besagde fredsbudskap anlände till Stockholm, hade

väl några troppar redan seglat öfver till Finnland;

men största delen låg ännu qvar nära inskeppnings-

stället Rådmansö. Skulle de, efter en sä vigtig för-

ändring, likaledes afsändas ? Borde man dessutom

blottställa dem för höstens stannar på ett klippigt haf,

och för brist och nöd i ett fattigt och föga bebodt

land? Och hvad skulle de i detta land, detta Finn-

land nu mera göra? hvad uträtta? Vore det ej

bättre att låta dem gå hem och stanna på sina rotar

vintern öfver, till hvila för sig sjelfva, och till bespa-

ring för både magasiner och kassor? Sistnämnde

åtgerd förordades af de fredligt sinnade rådsherrarne.

Men vidtagen, skulle den blifva en uppenbar veder-

läggning af det stolta språk och af de lysande löften,

med hvilka Hattarnas ledare hade under sista riks-

dag berusat sina anhängare; och tillika en förödmju-

kelse för hela deras parti samt en upprättelse åt

Mössorna och ett rättfärdigande af dessas ofta ut-

talade varningar. Det skulle ock till yttersta för-

bittring uppreta den svärm sold- och krigslystna

officerare, hvilka hufvudsakligen bidragit till Hattarnas

riksdagsseger, och hvilka vid blotta ryktet om tropp-

sändningens möjliga inställande, begynte på Stockholms

kaffehus och allmänna platser utfara i hotelser. Gyl-

lenborg ville ej underkasta sig förödmjukelserna och

vågade ej trotsa hotelserna. Han och hans vänner

smickrade sig med att kunna hindra ryssk-turkiska

fredens stadfästelse och skickade för sådant ändamål

till Konstantinopel en ung Liewen med penningar och



39

med underrättelse om Sverges krigsrustningar. Möj-

ligt är ock, att man ännu räknade på det tillämnade

dolghorukiska upproret, och ville, för att kunna med
eftertryck blanda sig deri, hafva en betydligare krigs-

styrka till hands. Man tröstade sig äfven och fort-

farande med de vanliga inbillningarna, om ryssarnes

feghet och oduglighet i fält, och om det svenska

mannamodet, hvilket, mente Karl Sparre, skulle

snart återtaga våra fordna besittningar och jaga
ryssarne från Östersjön; och i bref från Paris beskref

Tessin Fleurys tänkesätt med ord, som uppmanade
snarare till krig, än till' försigtighet. Med anledning

af dylika luftslott, och oaktadt alla afrådande verk-

ligheter, beslöt rådets flertal att öfverskicka äfven de

återstående tropparna, hvilket ock inom några dagar

skedde, så att omkring d. 11 Okt. hade till Finn-

land, utom de förra 1600, ytterligare ankommit 6000
man till fot jemte något artilleri; rytteriet hann icke

samma är blifva färdigt. Man har beräknat kostna-

den för denna tropprörelse till 600,000 d. s. m. Kort
efter regementernas ankomst till Finnland fick man
veta, att freden mellan Ryssland och Turkiet hade
trots svenska regeringens motarbetande blifvit veder-

börligen stadfästad.

Hoppet om Turkiets kraftiga bistånd i det vän-

tade kriget hade således oåterkalleligen försvunnit.

Denna nedslående motgång sökte Gyllenborg i någon
mån undandölja medelst ett annat förbund, som mellan
Sverge och Turkiet kort derefter afslutades, och
hvilket han utmålade såsom af stor vigt för det blif-

vande kriget. Det bestod dock blott i ett försvars-

förbund för den händelse, att någon bland deltagarne

skulle af Ryssland angripas. För tillfället var det

emellertid icke Ryssland, som ville angripa -Sverge, utan
tvärtom, och för denna Hattarnas plan var det nu
ingångna svensk-turkiska förbundet af ingen betydelse.

Samtidigt härmed träffades Hattpartiet af ett nytt

slag. Vi komma i hog dess förmodade beräkningar
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på dolghornkiska upprorspartiet i Ryssland. Men just

som troppsändningen hunnit till Finnland öfverföras,

blef bcmälte sammansvärjning af rysska styrelsen

upptäckt och qväfd och derigenom också hvarje

sådan anledning till tropparnas öfversändande tillintet-

gjord. Men emedan man offentligen föreburit helt

andra skäl, måste man låtsa om ingenting och be-

hålla tropparna i Finnland qvar, helst deras åter-

förande till Sverge försvårades af den sena hösten,

och dessutom skulle hafva varit en för Hattpartiet

mördande förödmjukelse.

Högsta befälhafvare öfver alla i Finnland sam-
lade troppar hade Löwen tillförene varit; men 1739

återvände han i egenskap af riksråd till Stockholm.

Att blifva hans efterträdare och att således komma
i spetsen för den mot Ryssland samlade krigsstyr-

kan, derom hade Lewenhaupt erhållit löfte, icke blott

af Hattpartiet utan, säges det, också af Fredrik sjelf,

nämligen under dennes trångmål och farhågor till

följd af sista rikdagens hotande företeelser. Men när

efter riksdagens slut sysslan skulle bortgifvas, ut-

nämnde han general-löjtnanten Karl Cronstedt; ehuru
denne sökte undanbedja sig, och ehuru Lewenhaupt
med stöd af Hattpartiet eftersträfvade platsen. Drif-

fjedrarna voro dels konungens i hjertat fredliga äsig-

ter, dels Cronstedts rykte för utmärkt duglighet, hvil-

ken sednare också torde varit rätta skälet till den

undergifvenhet, hvarmed Lewenhaupt bar sitt miss-

öde. Öfverkommen till Finnland, rättfärdigade Cron-

stedt det visade förtroendet och sökte med nit full-

göra sitt uppdrag, sitt ganska svåra uppdrag. Lan-
det led nämligen af missväxt, nära hungersnöd, och

många soldater saknade behöfliga både kläder och hus-

rum. Cronstedt sökte afhjelpa bristerna och inbe-

rättade förhållandet till regeringen redan hösten 1739,

och oaktadt man i enskilda bref bedt honom icke fram-

komma med sådana nedslående underrättelser. Men
han förklarade sig för samvetets skull icke kunna
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tiga, utan framlade öppet såväl företagets vådor som
medlens otillräcklighet. Bland de betänkligaste före-

teelserna var sjelfva sinnesstämningen hos landskapets

innevånare. Genom sina ombud vid riksdagarna hade

många finnar erhållit tämligen noga underrättelse om
det sätt och de medel, Hattarna användt för att

störta den fredligt sinnade Horn och i stället upphöja

Gyllenborg, hvars lösen var krig mot Ryssland. Fin-

narna visste ock ganska väl, att detta krig icke var

ai någon nödvändighet föreskrifvet, utan af Hattle-

darnas personliga beräkningar framtrugadt. De för-

utsågo ock, att olycksföljderna skulle främst och för-

nämligast drabba Finnland och dess innevånare, hvilka

dock redan förut lidit af just då inträffade både miss-

växter och farsoter. Den nu ankomna troppsänd-

ningen, med sitt tillbehör af inqvarteringar, gerder

och kronoskjutsar, betraktades som förebud till än

svårare hemsökelser. Redan i sig sjelfva medförde

dessa förkänningar mycket obehag och stora besvär.

Emedan de samlade förråden icke voro tillräckliga

för tropparnas underhåll, behöfde man af finnarna

köpa allehanda lefnadsmedel. När folket dervid for-

drade högre betalning, än kronan kunde eller ville

gifva, tillät sig den sednare att bestämma priset på
hvarje vara, och att tillika förbjuda säljandet af lifs-

förnödenheter, icke blott till utlandet utan äfven till

enskilda personer inom landet; en åtgerd, som på-

minte om de våldsamheter, som i Sverge åren 1716
— 1718 användes i). Förbittringen växte och riktades

icke blott mot Gyllenborg, utan mer och mer också

mot brödrafolket vester om Östersjön. Svenskarne,

sade man, äro finnarnes enda fiender, och hvad de Ull-

föra oss, är blott krig, hunger och dyr tid. Under
sådana uppträden och med så mörka utsigter för fram-

tiden slutade 1739 års krigsrustningar mot Ryssland-).

') 28. 85—102.
*) Sv. Rådsprot. samt danska, fransyska, preuss. och
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FEMTE KAPITLET.

ÖFVERLÄGGNINGAR 1740 OM KRIGET MOT RYSSLAND.

Begynnelsen af år 1740 medförde inga gladare

förhoppningar. Ett rykte, ogrundadt i sig sjelft, men med
anspråk på trovärdighet, ville veta, att ryssarne samlat
tvänne härar, den ena ämnad att tåga landvägen frän

Wiborg mot Fredrikshamn, den andra att från Revel
och öfver den tillfrusna Finska Viken gå rakt på
Helsingfors. Oron i Finnland blef stor, och vakter

och vårdkasar utsattes kring de hotade punkterna.

Oron blef föga mindre i Stockholm, hvarest regerin-

gen kände finnarnes sinnesstämning samt otillräcklig-

heten af till hands varande både troppar och förråd.

Anfallet uteblef väl, men så mycket oftare kommo
bref från Cronstedt, och liksom förut af oroande inne-

håll t. ex. alt de nya fästningarna, Fredrikshamn och

Wilmansstrand, vore ännu icke på långt när färdiga

och försvarsgilla ; — att kronans förråder vore all-

deles otillräckliga; — att i Finnland föga lifsmedel

funnes att köpa; — att, de, som funnos, ofta undan-
hölles; — att finnarne, uppbragta öfver regeringens

krigiska afsigter, icke ville sälja någonting ät svenska

hären, utan måste genom kronobetjening tvingas der-

till; — att äfven några bland dessa embetsmän visade

ovilja mot kriget och tredska vid anskaffandet af der-

till nödiga medel; — och slutligen, och i April 1740,
att de flesta förråden vore tömda; och några från

Finnland hemkomna officerare, hvilka sett saken på
nära håll, bekräftade uppgifterna. Mycket betänklig

visade sig ock regeringens egen belägenhet. De in-

hemska medel, som kunde påräknas, voro alldeles

östei-r. min.br. 1739. Upps. Sv. sa ml. Vol. 6. Nolckens

uppsatser. — Säfstaholm Polit. och ministeriella handl.

1697—1789. Fol. Skokloster. Miscellan. X.
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otillräckliga. De franska underhållspenningarna kunde
ej heller fylla bristen, och mera deraf, det vågade ej

Tessin begära, och det ville ej Fleury gifva. Ryss-

land, uppretadt genom troppsändningarna och hotet,

företog sjelft åtskilliga rustningar och förbjöd tillika

den utförsel af spannmål från östanhafs-länderna, som
dittills varit Sverge årligen medgifven; ett förbud,

som ökade landets och regeringens förlägenhet. Svå-

righeterna framträdde mer och mer tydliga, så ut-

som inrikes. Frankrike och England, ehuru på olika

grunder, afrådde från krig; en mängd svenskar af alla

samhällsklasser likaledes, och det med brinnande ifver;

och från det störtade Mösspartiet utgingo flera smyg-
skrifter, hvilka med bjerta färger målade det obe-

tänksamma i många Hattarnas ätgerder, och det osann-

färdiga i många deras uppgifter. För sina afsigters

vinnande begagnade Mösspartiet dessutom qvarlef-

vorna efter den gamla tidsanda, som betraktade tur-

karne såsom hela Europas gemensamma fiender, och
ett turkiskt förbund såsom en synd mot både kristen-

dom och kristenhet. Sådant språk fördes ofta och
offentligen, äfven från predikstolarna; och Hatten, bi-

skop Benzelius, fick i sin egen prebendekyrka hälla

till godo med en dylik föreställning; Gyllenborg likaså i

sjelfva slottskyrkan och det af öfverhofpredikanten

Stiernman samt i hela hofvets närvaro; och när

Gyllenborg klagade, tog konungen sin själasörjare i

försvar. Ryssland, som ville undvika krig, sökte un-
derhålla och stärka denna fredliga sinnesstämning inom
Sverge, och vidtog för sådan afsigt flera välberäknade

anstalter. Hattarna hade utspridt det rykte, att fre-

den mellan Turkiet och Ryssland icke skulle blifva

eller åtminstone ännu icke blifvit vederbörligen stad-

fästad. För den skull begärde Bestuschew tillåtelse

att få i svenska tidningar införa en öfversättning af

den formliga stadfästelsen ; och detta kunde ej vägras,

ehuru man lätt förutsåg, att krigslystnaden skulle

derigenom mycket afkylas. — Hattregeringen hade
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låtit påskina, att det hösten 1739 med Turkiet in-

gångna förhundet lofvade Sverge understöd vid ett anfall

mot Ryssland. Bestuschew lät då trycka och utdela

ett stort antal exemplar af samma fördrag, för att

visa svenskarne grundlösheten af denna tydning, och

att öfverenskommeisen var ett försvars- och icke ett

anfalls-förbund. — Rysska legationssekreteraren Funck^)

utarbetade en smygskrift, kallad PhUakthei-bref, hvil-

ken, oaktadt sin partiskhet, innehöll flere skarpa och

för Hattarna besvärliga sanningar och blef mycket
känd, ej blott inom Sverge utan genom öfversättnin-

gar äfven i främmande land, och för det mesta med
påräknad verkan. Några bland rådsherrarne återgingo

ock tiii sina förra fredliga åsigter, och redan i Februari

1740 ville Cronstedt och Lagerberg afbryta krigsrust-

ningen och hemkalla de till Finnland öfverskickade

regementerna. Men mot hvarje steg i dylik anda

ropade krigspartiet högt och häftigt : det skulle vara

elt skamligt nedsciltande af Sverges ära, en lika skam-
lig motsägelse af allt, hvad hittills blifmt sagdt oeh

gjordl; och Karl Sparre utropade: buteljen är upp-
dragen, vinet måste drickas. Det var ock Sparre

sjelf, som hade genomdrifvit troppsändningen, just

den åtgerd, hvilken mer än någon annan dragit kor-

ken ur buteljen. Gyllenborg var i val och qval mellan

trenne åtgerder, de enda, som kunde komma i fråga;

dock alla tre i hans läge vådliga att tillgripa; den
ena, att låta Sverge nu genast, ehuru ensamt, börja

kriget; — den andra, att med dryga kostnader fort-

farande underhålla en i Finnland liggande overksam
här; — och den tredje, att hemkalla tropparna och
söka förlikning med Ryssland. I alla tre händelserna

förutsåg han en svår efterräkning vid nästa riksdag;

— inför Mössorna och folkombudens flertal, ifall han
började krig; — inför Hattarna och krigsbefälet, ifall

han slutade fred; — och inför båda partierna, ifall

') Så trodde man åtminstone.
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han läte tropparna stanna i Finnland sysslolösa qvar,

och derigenom onödigtvis tömde statsverkets tillgångar.

Men sistnämnde åtgerd var för ögonblicket den minst

farliga, och blef också den, som Gyllenborg tillgrep.

Han fick derigenom uppskjuta det afgörande beslutet;

också i den hos dylika själar vanliga beräkning, att

under tiden torde inträffa någon händelse, som kunde

lätta och bestämma valet. Ej omöjligt är, att han

räknade också på ett nytt uppror i Ryssland, hvilket

en vid namn Wolinski ämnade tillställa, och, såsom

några gissade, med lofvadt biträde af Gyllenborg.

Emellertid sökte Hatt-regeringen efter biträde af

andra stater. Man fortsatte sitt bemödande att locka

polackarne till krigiska rörelser mot Ryssland ; dock

utan synnerlig framgång. Man tänkte på att vinna

understöd af Preussen genom att erbjuda en del af

de påräknade eröfringarna, nämligen Kurland; och

man öppnade underhandlingar med nämnde makt.

Men den skarpsynte konung Fredrik tlen andre upp-

täckte snart vådan af Sverges företag, och drog sig

tillbaka. Större voro de förhoppningar, man fastade

vid Danmark, hvilket med misstroende betraktade

Rysslands växande makt, särdeles i Östersjön. Men
Hattarna fruktade, att i denna underhandling blifva

motarbetade af danska i Stockholm varande sände-

budet grefve Lynar, hvilken hyste om deras parti

ganska ofördelaktiga tankar. De sökte för den skull

och lyckades ock öfvertala danska hofvet till hans
återkallande, och i stället kom en annan person, den
sedermera och under dalupproret ryktbare Griiner.

Derefter och med större hopp om framgång sökte
man förmå Danmark att öfvergå från engelsk-rysska
till svensk-fransyska sidan. Danmark hade likväl då
för tiden nära förbund med England, hvarföre under-
handlingen skulle tills vidare hållas hemlig. Men,
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den häftige och lösmunte Karl Sparre lät undfalla sig

ord, som förrådde saken, hvarföre ock Danmark drog

sig något tillbaka. Svenska regeringen ville då genom
öppnad utsigt till stora fördelar locka det återigen

fram på banan och till verkligt deltagande i det blif-

vande kriget; och man ämnade för sådan afsigt bjuda

LifTland på samma gång som Sverge skulle återtaga

Estland, Ingermanland och Karelen. Karl Sparre

tillät sig äfven, att för det nya danska sändebudet

framställa icke blott detta förslag, .utan ock ett annat

och än vigtigare; nämligen, att, så framt Danmark
i den tillämnade striden hjelpte svenskarne, torde

dessa af tacksamhet utvälja till tronföljare Danmarks
antingen konung eller kronprins, hvarigenom nordens

trenne riken kunde blifva återförenade. Man tyckte

sig märka, att Danmark lyssnade till dessa förslag;

dock ville det heldre hafva Bohus-län än LifTland.

Men snart drog sig hofvet i Köpenhamn tillbaka, af-

skräckt dels genom äfventyrligheten i Gyllenborgs och

Karl Sparres planer, dels genom Lynars beskrifningar

om osäkerheten af Hattarnas belägenhet och löften,

dels och ej mitist genom general Diemars ord. Denne,

var en bestämd fiende till Hattarna. En gång, när

Gyllenborg klagade öfver de svårigheter, som genom
spänningen mot Ryssland föranleddes, kunde Diemar
icke afhålla sig från att säga: Tu l'a voulu, Georges

Dandin i), och han belade sedermera Gyllenborg med
detta namn, liksom Tessin med titteln af franska

konungens rolighels-minister, eller franska ledaren af
de svenska marionelterna. På en just nu företagen

resa från Stockholm besökte Diemar Köpenhamn och

beskref der Hattarnas krigsplaner såsom grundade på
idel skugga och väder, hvilken åsigt danska hofvet

trodde vara delad af konung Fredrik, emedan Diemar
hade för tillfället återfått dennes förtroende. Med

•) Du har sjelf så velat, Georg Dandin.'
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mycken försigtighet afböjdes fördenskull den erbjudna

förbindelsen, och Hattarna sågo sig bedragna äfven i

de förhoppningar, som blifvit riktade åt detta håll.

SJETTE KAPITLET.

OM HESSISKT-ENGELSKA FÖRBUNDET.

Samtidigt med ofvanbeskrifna underhandlingar ut-

vecklade sig ett annat förhållande, som likaledes myc-
ket inverkade på ärendernas gång. Sommaren 1739
föreslogs en äktenskaps-förbindelse mellan prins Fre-

drik af Hessen Kassel, son af prins Wilhelm och

brorson af konung Fredrik, samt prinsessan Maria,

dotter af konung Georg den andre i England; och

förmälningen gick år 1740 i verkställighet. Till .följd

häraf önskade prins Wilhelm en närmare politisk för-

bindelse mellan Hessen Kassel och England; och

konung Fredrik gillade åsigten. Men svenska rådet

motarbetade den, såsom innebärande så väl en viss

fiendtlighet mot Frankrike, som den både besynnerliga

och vådliga motsägelsen, att, emedan Frankrike och

England voro hvarandras vedersakare, skulle Fredrik

få tvänne sins emellan stridiga vänskapsförbund, näm-
ligen som konung i Sverge med Frankrike, och som
landtgrefve af Hessen med England. Frankrike, sade

man, och hela Europa skulle ju i slik händelse tro,

att han i hjertat gynnade England; ehuru han, tvun-

gen af svenska rådets föreställningar, slutit förbund
med Frankrike; och detta sednare skulle till följd häraf
blifva mycket kallsinnigare mot Sverge och mycket

obenägnare att lemna det understöd, som till rysska

kriget behöfdes. Rådet mente i allmänhet, att en

konung i Sverge icke borde ingå något förbund, som
vore för Sverge skadligt. Det låg i dessa anmärk-
ningar mycken sanning. Rådsherrarne Adlerfeld,
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Gyllenborg och Karl Sparre reste också till Karlberg,

hvarest de, än tillsammans, än hvar för sig, gjorde

konungen både trägna ocb allvarliga föreställningar,

uppblandade, säger man, med de vanliga hotelserna

angåonde fröken Taube. Slutligen lät han ock öfver-

tala sig och lofvade, att som konung i Sverge stå

last vid fransyska förbundet, och som landtgrefve af

Hessen emottaga understöd heldre af Frankrike än

någon annan makt. För att öfverenskomma om detta

understöd och om ett dermed sammanhängande för-

bund skulle till Paris afgå en hessisk embetsman,
vid namn Asseburg. Hattarna ogillade personen, så-

som varande en bestämd anhängare af Englands och

Mössornas parti, och man befarade, att han, kom-
men till Frankrike, skulle måhända enligt uppdrag från

konungen, spionera på Tessin, och tillika om verkliga

tillståndet i Sverge gifva Fleury andra underrättelser

än dem, Hattpartiet önskade. Dettas ledare kunde
emellertid icke hindra valet eller resan ; emedan båda

delarna voro hessiska regerings-åtgerder, hvilka som
sådana lägo helt och hållet utom kretsen af svenska

rådets makt. Dettas misstankar voro dock grundade.

Före afresan från Stockholm gaf Asseburg åt der-

varande engelska sändebudet åtskilliga förhoppningar

kanske t. o. m. löften; nämligen att i strid mot ko-

nungens sistnämnda förbindelse och i strid mot sitt

eget offentliga uppdrag söka hindra det fransyskt-

hessiska förbundet, och några trodde, att Fredrik

känt och godkänt detta hans beslut. Efter långt

vistande i Kassel kom han ändteligen till Paris, hvarest

han motarbetade förbundet mellan Hessen och Frank-

rike, äfven genom framställande af villkor så dryga,

att de föranledde stora betänkligheter, helst Fleury

aldrig var synnerligt ifrig för denna sak. Tessin, af

Asseburg sålunda motarbetad, vände sig med hög-

ljudda klagomål till svenska rådet, och detta seder-

mera på samma sätt till Fredrik. Denne tycktes

vackla; men blef under tiden af sin bror och af sin
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gemål omigen vunnen för det engelska förbundet,

och tillika stålsatt till den grad, att han bäde öppet

erkände och modigt vidhöll denna sin sednare åsigt.

Härom föreföllo många och häftiga strider mellan

honom och Hattpartiets rådsherrar- Dessa fordrade,

att han skulle till Asseburg skicka förnyad befall-

ning att afsluta förbundet mellan Hessen och Frank-

rike; men han vägrade, ty sådant skulle utsätta ho-

nom och Hessen för hela Tysklands ovilja och för-

följelser. Jag kan ej, sade han, endast för att fjena

några enskilda personer, blottställa mina arfländer

och stöta hela Tyskland för hufvudet. Rådsherrarna

pästodo, att det hessiskt-engelska förbundet skulle

minska Frankrikes vänskap, och derigenom äfven

Sverges förhoppning om understöd i det blifvande

kriget; men detta skäl verkade så mycket mindre,

som konungen icke önskade något krig. Rådsherrarna

framkastade hotelser om fröken Taube; men Fredrik

svarade, att denna sak anginge icke dem, utan hans
eget samvete. Gyllenborg och Karl Sparre hotade

inför nästa riksdag anklaga honom såsom den der

störtat Sverge i olycka, och de läto förstå, att saken

kunde komma att störta honom sjelf från tronen.

Men Fredrik lät ej skrämma sig, utan begärde få

rådets påståenden sig skriftligt meddelade. Det

skedde, hvarpå konungen sände uppsatsen til! Kassel.

Derifrån kom den snart tillbaka, beledsagad af bref

frän prins Wilhelm, hvilken berömde Fredriks stånd-

aktighet, och uppmanade honom att framlägga allt-

sammans inför ständerna. Wilhelm bifogade ock en

för sådant ändamål färdigskrifven uppsats. Fredrik

tyckte väl de deri begagnade ordalagen vara mot
Hattarna något stränga; men Ulrika Eleonora mente,

att de väl kunde stå qvar, och uppsatsen, förändrad

eller oförändrad, lemnades i afskrift åt Gyllenborg,

hvilken öfver en sådan hofvets beslutsamhet blef

Fryxelh Ber. XIXY. 4



50

mycket förlägen ^). Under sin skenbara bestämdhet

kände dock äfven Fredrik sjelf mycken oro, och det var

icke utan en viss darrning, som han fattade pennan

för att underteckna sin befallning om det engelskt-

hessiska förbundets formliga afslutande. Men befall-

ningen blef undertecknad och förbundet afslutadt.

Hattpartiets harm gaf sig nu luft i hårda och hotande

ord. Konungen, hette det, konungen har af hessiska

partiet blifvit lockad till åtgerder, som från oss af-

lägsna Frankrike och derigenom tillintetgöra alla våra

bemödanden för Sverges uppkomst och välgång. En
så obetänksam, sä opålitlig konung borde bortjagas;

o. s. v. På Stockholms gator blefvo hessare öf-

verfallna af pöbeln; och hessiska sändebudet Dan-
kelmann och hans vagn likaså af ett par adliga

herrar. Dankelmann sjelf fick af Karl Sparre höra

ord och beskyllningar mot konungen, mot prins Wil-

helm och i synnerhet mot Dankelmann sjelf, så skymf-

liga, att han ämnade begära upprättelse. Vid ett

annat tillfälle gladdes samma Sparre åt sin tilltagande

sjuklighet; han ville nämligen icke längre lefva, sedan

han nödgades se det arma fäderneslandets bästa för-

hoppningar tillintet-gjorda på sätt, nu skett.

Det sålunda afslutade engelskt-hessiska förbundet

jemnte deraf föranledda tvister har bidragit till flere

längre fram inträfTade händelser; nämligen till fröken

Taubes förvisning från Stockholm, till riksdagskallel-

sen år 1740 och till engelskt-hessiska planen att få

unga prins Fredrik af Hessen utnämnd till svensk

tronföljare.

') Berättelsen om denna skriftvexling är fjrundad på danska och

fransyska mioister-bref åreu'1739 och 1740.
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SJMDE KAPITLET.

OMBYTE AF ÖFVERBEFÄLHAFVARE I FINNLAND 1740.

Redan är berättadt, huru högste befälhafvaren i

Finnland Karl Cronstedt hade med orubbhg upprig-

tighet underrättat regeringen om de mänga olycks-

bådande företeelserna derstädes, bristen, nöden, oviljan.

Slika bref voro naturligtvis icke välkomna hos det

parti, som önskade krig, och krig framför allt; och

hvilket, hänfördt af sina lidelser, ville icke sjelft höra

och än mindre låta till andras kännedom komma så-

dana underrättelser, som kunde afkyla ifvern; äfven

om de vore både sanna och vigtiga. Gyllenborg sökte

också förmå Cronstedt att handla i öfverensstämmelse

dermed, och bad honom aända, icJie offentligt (ill re-

geringen, utan hemligf till Gyllenborg de underätlelscr,

som hörde hällas hemliga. Cronstedt svarade, att han
ämnade behandla ärendet med noga besinning af dess

stora vigt. Då emedlertid hans varnande skrifvelser

till rådet blefvo fruktlösa, vände han sig, tvärtemot

Gyllenborgs önskningar, till konungen sjelf och det

med ett utförligt bref, i hvilket han klagade öfver

den okunnighet om regeringens si/ften, hvari han lem-

nades, samt öfver den brist och de svårigheter, som
öfverallt mötte. Flan påminte tillika om Sverges fattig-

dom, svaghet och oenighet samt om Bysslands mag
och storartade rustningar, och förklarade hvarje an-

fallskrig vara under sådana omständigheter ett ogud-
aktigt öfverdåd; hvarföre han ock vid allt heligt

besvor Fredrik att tillbakavisa alla enskilda partiers

och personers beräkningar, och på allt sätt motar-

beta kriget. I årets bönedagstexter hade presterna

låtit införa åtskilliga varningar i),
t. ex, Käre! håll

') Jerm. 2: 25. 17: 5.
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vare den, som förlåter sig pä menniskor och sätter

sig kött till arm. Dessa språk, hvilka lätteligen kunde
vändas mot Hattpartiet och mot dess djerfva fram-

fart och starka förtröstan på Frankrike och på Tur-

kiet; — dessa ord voro ock af Cronstedt i berörde

skrifvelse anförda, och icke utan dylika hänsyftningar

Brefvet blef af Fredrik uppläst i rådkammaren, hvarest

det bhind Hattarna väckte mycken förargelse, och ej

minst genom dess sätt att tillämpa nämnde bönedags-

texter. Gyllenborg och Karl Sparre ville anklaga

Cronstedt, såsom den der fördristat sig klandra, hvad

regeringen hade enligt ständernas önskan beslutat.

Men Fredrik påstod, att, emedan Cronstedt hade sig

stort ansvar ålaggdt, borde han ock hafva rättighet

att få uttala sin mening. En annan gång, när Cron-

stedt klagat öfver brister och svårigheter, gaf honom
Gyllenborg ett af rådet gilladt svar, hvilket slutade

med dessa ord: Sccevola uppbrände blott sin ena

hand, men lyckades att derigenom rädda sitt fäder-

nesland. Häraf kan ses, alt ringa medel, rätt an-

vända, hafva stundom medfört stora följder. Cron-

stedt säges hafva svarat, det han ansäge lämpligare

att tänka på exemplet af Fabius Cunctator. Man
kallade ock Cronstedt liksom Fabius feg; han visste

det, men, drifven af sanningens och samvetets röst,

fortfor han att i sina bref oförställdt framlägga alla

de afskräckande svårigheterna; och när hans varnin-

gar förblefvo fruktlösa, afsände han i Juli 1740 till

konung Fredrik ett bref, hvilket uttryckligen förkla-

rade, alt hans förstånd och kraft icke vore så starka,

som behöfdes för att kunna till konungens och fäder-

neslandets fördel verkställa det uppdrag, som blifvit

honom anförlrodl, och alt han följaklligen anhölle

om befrielse derifrån. Händelsevis var president-plat-

sen i krigskollegium ledig, om hvilken syssla han

i stället anhöll. Hattarna iakttogo tillfället att på

godt sätt kunna från krigs-skådeplatsen aflägsna
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en person, så utmärkt, och likväl för deras planer

så hinderlig, och han nämndes genast till besagde

ämbete.

Till efterträdare i Finnland blef numera Lewen-
haupt sjelfskrilven. Men lör Hattpartiet var hans

qvardröjande i Sverge ännu någon tid af behofvet

påkalladt; nämligen på det han måtte kunna biträda

vid ledningen af den riksdag, hvars snara samman-
kallande något hvar förutsäg. Under mellantiden blef

befälet i Finnland uppdraget åt Henrik Magnus von

Buddenbrock.

Född i LilTland 1685 och af liffländsk slägt, hade

denne herre under Karl den tolftes krig tjenat sig

upp till öfverste. Han egde ej de själsegenskaper,

som för ett högre öfverbefäl fordras ; men deremot

en stor och aktningsbjndande gestalt, mycken krigs-

erfarenhet samt anseende för att vara en ovanligt

driftig och duglig exercis-karl och ämbetsman. En
tid bortåt stod han väl hos konung Fredrik och visade

sig våren 173S som dennes trogne anhängare. Men
knappt hade konungen i stället för Helsinge- gifvit

honom det större och närbelägnare Nerkes- och Werm-
lands-regemente, förrän Buddenbrock sadlade om och

bief en ifrig vän af Gyllenborg, som man sade, der-

till förledd också af sin fru, hvars tillgifvenhet för

Hattarna och hvars längtan efter krig läsaren redan

lärt känna. Under riksdagen 17o<S och 1739 voro

ock Buddenbrock och hans friherrinna bland dem,

som mest utmärkte sig för sådana tänkesätt. Han
blef härigenom en krigspartiets gunstling och erhöll

nu under Lewenhaupts frånvaro öfverbeiälet i Finn-

land, och i sammanhang dermed värdigheten af general-

löjtnant. Sin nya befattning mottog han i September
1740, och säges hafva under hösten och vintern

vårdat dess åligganden med nit och framgång; ehuru
han ej kunde ens försöka att verkliggöra några sina

partivänners förhoppningar; nämligen att genom Öf-

verraskning eller mutor bemägtiga sig Wiborg. Några
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påstå, att Biiddenbrock till följe af egen krigslystnad

och partiets föreskrifter, har i sina bref till regeringen

i Stockholm förtegat många bland de brister och

svårigheter, som förefunnos; andra åter hafva, och

som det tyckes, med mera skäl frikallat honom från

denna beskyllning.

Under hösten 1740 alledo efter hvarandra kejsar

Karl den sjette af Österrike och kejsarinnan Anna
af Ryssland. Båd;: dödsfallen blefvo, genom deraf

föranledda strider om pragmatiska sanktionen och om
rysska tronföljden, af stort inllytande äfven på Sver-

ges öden, såsom följande kapitel komma att åda-

galägga.

ÅTTONDE KAPITLET.

FÖRBEREDELSER TILL RIKSDAGEN 1740 OCH 1741.

BESLUT OM RIKSDAGENS SAMMANKAM.ANDE.

Redan i Juli 1739, det vill säga blott tre måna-
der efter förra riksdagens slut, började Karl Sparre

tala om ständernas hopkallande omigen ; ett förslag,

som stod i sammanhang med den då tillämnade tropp-

sändningen till Finnland, måhända ock med någon

plan om understöd åt det dolghorukiska upproret.

Flere gånger under sommaren och hösten återkom

han med samma förslag; men utan synnerligt med-
håll; ty, sade man, del var för nära pä förra

riksdagen; ständerna kunde tröttna, Frankrike dess-

utom a/skrämm<is frän närmare förbund, och rysska

regeringen retas till päskyndadt anfall, m. m. Också

voro väl de flesta rådsherrarna okunniga om den dolg-

horukiska upprors-planen och kände således ej heller

något dylikt Gyllenborgs och Sparres möjligtvis före-

varande skäl till både troppsändning och riksdag; utan
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satte sig äfven derföre ihärdigt mot båda förslagen.

Na^mnde rysska upprorsplan blef ock, som nämndt
är, kort derefter upptäckt och tillintetgjord, så att

Gyllenborg och Sparre ej längre för att få magt och
medel till dess understödjande behöfde sammankalla
riksdag. Sistnämnde åtgerd blef dock snart och till

följe af andra förhållanden påkallad. Redan mot slutet

af 1739 började nämligen medlens otillräcklighet

låta på ett oroande sätt känna sig i Sverge, och

än mer i Finnland; hvarförutan både franska och

turkiska hofven hade vägrat gifva så kraftigt under-

stöd, som Sverge behöfde och väntade. Nu blelvo

råden dyra. Kunde tropparna återkallas och freden

med Ryssland stadfästas? Nej! det skulle förnedra

Sverge, så ropade, — och, det skulle förnedra

oss sjelfva, så tänkte Hattarna. — Kunde krig mot
Ryssland begynnas, utan att höra ständerna? Nej!
derom voro alla ense. — Kunde tropparne längre

qvarstanna i Finnland utan att till deras underhåll

få af ständerna nya medel beviljade? Nej! svarades

af lagen och af flertalet; men inom sig- ville några
Hattar våga derpå löst, för att nämligen undvika en

riksdag, vid hvilken Mössorna icke skulle underlåta

att påpeka, hvad redan nu började mer och mer träda

i dagen; nämligen äiventyrligheten af Hattarnas åt-

gerder, samt opålitligheten af deras beräkningar. Sta-

tens mycket svåra belägenhet tvingade dock slutligen

till hvarjehanda riksdags-öfverläggningar, likväl stundom
hemliga och utan protokoll. Vid ryktet härom togo

många för afgjordt, att ständerna skulle redan i

December 1739 samlas. Man började till och med
tala om landtmarskalk, Hattarna om Lagercrantz,

Mössorna om Ungern Sternberg; hvarjemnte Kierman
och Plomgren inkallade från småstäderna flere borg-
mästare för att öfverlägga om nödiga förberedelser.

Men vid omröstningen i rådet stannade sju mot sju,

och det med Hattar och Mössor om hvarandra på
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båda sidorna; så invecklad var belägenheten, var frå-

gan. Dess afgörande blef för den gången uppskjutet.

Våren 1740 upptogs den ånyo. Mössorna röstade

mot riksdag, för att genom medellöshet tvinga rege-

ringen hemkalla krigsfolket och upprätthålla freden.

Hattpartiet önskade riksdag för att få nödiga bevill-

ningar, och det hade flertalet af rådsherrarna på sin

sida; men af fruktan lör efterräkningar tordes det

ännu icke framtvinga den efterlängtade åtgerden. Frå-

gan blef också denna gång uppskjuten.

Men ju längre den uppsköts, och ju längre de

dyrfödda tropparna stannade i Finnland, desto större

blef både den närvarande nöden och det framtida

ansvaret. Gyllenborg fortfor likväl att nu, liksom

förut, undandraga sig det svåra åtgörandet, och upp-

skjuta den ifrågasatta riksdags-kallelsen. Och ej utan

orsak; ty, om ständerna skulle sammankallas, hvilka

skäl dertill kunde man åberopa? hvilka andra än

bristen på medel samt uteblifvandet af tillräckligt un-

derstöd från Frankrike och från Turkiet? det vill säga

just de svårigheter, som Mössorna ofta både förutsett

och förutsagt, men som Hattarna då för tiden hade

såsom tomma spökbilder gäckat. Och nu skulle

Hattarna förnedra sig ända derhän att uppträda inför

ständerna, och som riksdagsskäl anföra just dessa

sina motståndares åsigter. Omöjligt! Man uppsköt

frågan omigen, oaktadt de med hvarje dag växande

svårigheterna.

Men vid denna tid fick man veta, att ofvan om-
talade förbund mellan England och Hessen-Kassel

blifvit, som förbemält är, afslutadt. Underrättelsen

var i ett hänseende för Hattarna mycket välkommen;
nämligen såsom en behöflig och skenbart gilltig an-

ledning till ständernas sammankallande. Hattarna

kunde nämligen numera säga, och de sade det också

både öfverallt och öfverljudt; nämligen, alt Gyllenborg

ledt ärenderna enligt ständernas föreskrifter, och varit

pä god väg att vinna ett närmare förbund med, och
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fälle alt qväsa liyssland; men att konung Fredrik ge-

nom engelskl-hesfiska förbundet slött hofvet i Paris

tillbaka och derigenom rubbat ständernas plan och

tillintetgjort Sverges förhoppningar ; och att rådet vore

derigenom tvunget att sammankalla ständerna för att

nid dessa nya företeelser erhålla, nya föreskrifler.

Knappt hade ock oftanämnde förbund blifvit bekant,

lörr än Karl Sparre begärde riksdag. Några råds-

herrar, som (rån denna tid bildade eit yngre men blott

löst sammanbundet Mössparti, nämligen .Tak. Cronstedt,

Lagerberg, Nordenstrålc och Akerbielm, satte sig mot
förslaget; men öfverröstades af flertalet, som d. 14

Äug. 1740 beslöt, att ständerna skulle sammanträda
d 4 December samma år, hvartill kallelsebrel ock

genast utfärdades.

HATTPARTIETS FÖRBEREDELSER TILL RIKSDAGEN
1740—1741.

Mellan riksdagskallelsen och sjelfva riksdagen

hade partierna tre och en half månaders tid för vid-

tagande af nödiga förberedelser. Betraktom först

Hattarnas!

Grundtanken deri var att för genomdrifvandet

af krigs- och bevillningsplanerna skafTa' sig öfver-

vigt inom adeln och borgareståndet, och att seder-

mera genom dem qväsa fredspartiets målsmän, preste-

och bondestånden; alldeles så, som vid sista riks-

dagen skelt. Medel till de för ändamålet nödiga mu-
torna skulle gifvas af Frankrike, hvilket, ehuru det

icke önskade något genast utbrytande krig, likväl

var angeläget om upprätthållandet af sina vänners,

Hattarnas, magt. Det berättas ock, att redan i Sep-

tember kommo från Paris 150,000 riksdaler specie,

hvilka anförtroddes åt riksrådet Rosen för att efter

behof utdelas af honom och af Adlerfeld, Ehrenpreus,
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Gyllenborg och Sparre, livarjemnte andra medel tyckas

hafva varit lemnade åt Kierman och Plomgren.

För att betrygga sin öfvervigt på riddarhuset,

önskade Hattpartiet köpa 170 fullmagter, hvilka skulle

sedermera utdelas bland sådana adliga mest i Stock-

holm boende personer, som sjelfva icke voro hufvud-

män. För dessri upphandlingars skull och tillika för

att inverka pä allmänna tänkesättet, hade Palmstierna,

Fredrik Gyllenborg och en Sternell åtagit sig att

genomresa landet. För flertalet bland svenskar voro

fransyska mutor visserligen mindre motbjudande an

engelska eller rysska; likväl kunde Hattarnas rese-

ombud icke, enligt sägen, få tillhopa mer än 24 full-

magter, så stor var i landsorterna harmen öfver förra

riksdagens uppträden samt oviljan mot det tillämnade

kriget. ! hufvudstaden deremot hade partiet bättre

utsigter, och sökte än mer förbättra dem. Man såg

nämligen Gyllenborg genom bjudningar och älven på
annat sätt smickra unga officerare af gardet och ar-

tilleriet; och bland borgerskapet arbetade Kierman
och Plomgren i samma rigtning och med den ifver,

att när franska ;)enningar icke för ögonblicket voro

till hands, lemrade båda köpmännen ur egna kassor

betydliga förskott. Också lyckades de öfvertala Stock-

holms borgerskap att till riksdagsombud välja nästan

uteslutande anhängare af Hattpartiet ; en företeelse,

hvars exempel man hoppades skulle inverka pä små-
städerna.

Som riksdagsledare hade man att påräkna den

gamla uppsättningen; det vill säga inom borgare-

ståndet Kierman och Plomgren och på riddarhuset

Lagercrantz och Lewenhaupt; men till yttermera visso

blef ock Palmstierna frän Köpenhamn tillkallad. Man
talade äfven om Tessin; men denne ansågs oum-
bärlig för (le i Paris pågående underhandlingarna och

fick för den skull och enligt egen önskan der qvar-

stanna. Som manskap under dessa anförare räkna-

des på holsteinska husets vänner, hvilka af gammalt
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hade sina förhoppningar fastade vid Gyllenborg; likaså

på de nedsatta (deplacerade) och missnöjda herrarna

inom krigsbefälet, och på de unga officerarne inom
hufvudstaden, hvilka sistnämnda två samhällsklasser

längtade efter krig, och derjemnte troddes gynna min-

dre Horns republikanska än Gyllenborgs stundom
konungska åsigter. Man framkastade ock den myc-
ket lösa gissningen, att December månad var för

ständernas sammanträde utsedd, just i den beräkning,

att Finnlands riksdagsmän, hvilka i allmänhet voro

obenägna mot både Gyllenborg och kriget, skulle ge-

nom den sena årstiden och resans besvärligheter

hindras frän att infinna sig så tidigt, att de kunde
medelst deltagande i valen af landtmarskalk och Hem-
ligt Utskott gifva någon styrka åt Mösspartiet.

Den punkt, Hattarna ville som orsak till riks-

mötet förnämligast åberopa och sedermera som orsak

till svårigheterna förnämligast angripa, var engelsk-

hessiska förbundet och de olägenheter, som deraf

föranleddes, samt den liknöjdhet för rikets väl och

den dubbelhet i uppförande, som man påstod Fredrik

hafva dervid ådagalaggt. Både Stiernstedt och Palm-
stierna hade härom uppsatt formliga anklagelse-skrifter,

som voro ämnade att vid riksdagen framläggas. Tillika

lät man krinu landet utsläppa allehanda rykten och

up|)satser, i hvilka Mössorna kallades slafvar, köpta

al Ryssland, och Fredrik en landsförrädare, den der

borde afsältas. En skrift i dylik anda, författad af

en Rotelius, (Rydelius?) och öfversedd af dennes

gynnare Gyllenborg, (?) blef sedermera utspridd ge-

nom en annan den sednares skyddling, nämligen Karl

Garleson. Vi minnas den smygskrift, som man trodde

rysska legations-sekreteraren Funck halVa under nam-
net Philaletheuf författat. Ett svar derpå blef af en

qvick, men i Paris för skulder bysatt friherre Ce-
derhielm nedskrifvet och skickadt till Gyllenborg.

Denne gillade uppsatsen och ville utsprida den bland
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allmänheten. Men de andra partiledarne funno orda-

lagen för bittra och fruktade genmälen och veder-

läggningar af än besvärligare innehåll. Några ville

dereniot ur häktet utlösa Gederhielm och låta honom
komma till Stockholm, hvarest hans förslagna hufvnd

och spetsiga penna kunde blifva för partiet till stort

gagn. Förslaget gick dock ej i fullbordan.

Utsigten till en Hattarnas riksdags-seger och till

ett krig mot Ryssland var i början af hösten 1740
ganska ringa; och många trodde sig förutse en ny
statshvälfning, genom hvilken Mössorna skulle åter

mträda i regeringen. Men just då inträflfade de tvänne

vigtiga förut omtalade händelserna; nämligen att i

Oktober 1740 afledo, och det inom en enda vecka,

först österrikiska kejsaren Karl den sjette och seder-

mera rysska kejsarinnan Anna. Det förra dödsfallet

satte genast i rörelse Frankrikes länge hysta planer,

nämligen, att vid detta tillfälle öfverändakasta prag-

matiska, sanktionen och derigenom försvaga sin arf-

fiende Österrike. På det vid ett så uppkommande
krig kejsar Karls dotter och arftagarinna, Maria Te-

resia, icke skulle af sin bundsförvandt, hofvet i Peters-

burg, erhålla kraftigare understöd, önskade Frankrike

numera och med mycken ilver, att Sverge skulle

sysselsätta Ryssland, hvarföre ock S:t Severin fick

befallning att hädanefter arbeta, ej mot, utan för krig,

åtminstone för hotande krigsrustningar. Genom rysska

kejsarinnan Annas död uppstodo ock i fråga om hennes

efterträdare så många och stridiga partier, att ett

anfall mot det sålunda splittrade Ryssland var mindre
vådligt än förut. Det är naturligt, att genom dessa

tvänne händelser Hattarnas parti skulle betydligen till-

växa både i antal, mod och verksamhet. Många hafva

trott, att redan hösten 1740 skulle deras ledare hafva

ohjelpligen fallit, så framt ej det engelsk-hessiska för-

bundet gifvit dem anledning att både hopkalla riksdag

och att på konungen skylla rikets iråkade trångmål
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— och så framt ej de två nämnde dödsfallen för-

bättrat deras utsigter och förstärkt deras parti *).

MÖSSPARTIETS FÖRBEREDELSER TILL RIKSDAGEN
1740— 1741.

I motsats till Hattarnas, var grundtanken i Möss-
partiets riksdagspian den, att skaffa preste- och bonde-

stånden öfvervigt och att sedermera med deras hjelp

alsätta de krigiskt och återinsätta de fredligt sinnade

riksråden, hemkallä tropparna från Finnland, befästa

freden och införa mer sparsamhet i rikshushålkiingon.

Till vinnande af nämnde öfvervigt behöldes äfven

på denna sida penningar, och sådana påräknades från

både England och Ryssland. Begge gåfvo ock be-

tydliga summor, ehuru vi icke känna beloppen. Re-

dan i Oktober, d. v. s. ungefär två månader före

riksdagens öppnande, hade holvet i London för sådant

ändamål utbetalat 11,000 pund sterl., och likväl klaga-

des, (vi veta ej, om med eller utan skäl), att England
icke ville gifva så mycket som Ryssland, och att

England och Ryssland gemensamt icke gåfvo så myc-
ket som Frankrike ensamt.

De personer, som på denna sida utdelade mu-
torna, voro bland andra general-majoren Stael von

Holstein och, säges det, äfven riksrådet Ture Bielke,

hvilken sednare underhöll förbindelser med konung
Fredrik, och genom sin personlighet inverkade på
många, i synnerhet bland bönderna. Den redan förut

omtalade Ärckenholtz blandade sig ock i rörelsen

och sökte till fördel för Mösspartiet leda riksdags-

mannavalen i Norrland och Finnland, hvarest ock

befolkningen af fruktan för ett krig mot ryssarna

önskade fred och ogillade Gyllenborg och hans kri-

giska planer. Också i andra landsorter hade liksom

') Rådsprot. samt danska, franska, prcusi. och öster-
rikiska min. bref, från denna tid.
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Hattarna äfven Mössorna sina reseombud till an-

skalTande af fullmagter och till ledande af tänkesätten

och valen. Vi veta, att Stockholms borgerskap visade

benägenhet för Hattarna. Rutger Fuchs, som var

öfverståthållare och hade från Hattarnas återgått till

Mössornas parti, sökte, och som några säga, på mm-
dre lagligt sätt, att motarbeta Hattarna och om möjligt

hindra valet af Kierman och Plomgren; men han

misslyckades och ådrog sig mycket hån samt spe-

namnet Rentgatea ').

De skäl. Mösspartiet begagnade för att inverka

på allmänna tänkesättet, voro i synnerhet föreställ-

ningar derom, att Sverge behöfde freden ; — att

Sverge lätt kunde behålla freden, ty ingen bland

grannarna önskade krig; — att troppsändningen till

Finnland var en stor och onödig kostnad för riket

samt en retsam och vådlig utmaning mot Ryssland;
— att Hattarnas förlitande pä turkiskt och fransyskt

understöd visat sig ogrundadt. Dermed förenades

uppmaningar till den sjelfständiL-a landtadeln att komma
till riksdagen för att på riddarhuset motväga de många
der befintliga och beroende tjenstemännen, häldst offi-

cerarne ;
— likaså till kyrkoherdarna att icke blindt

lyda sina biskopar, hvilka niottogo intryck af rege-

ringen ;
— likaså till bönderna att välja sådana om-

bud, som motsatte sig de krigslystna asigterna, hvilka,

om de finge öfverhand, skulle belasta folket med
rekryt-uppsättningar, kronoskjutsar och gerder; —
likaså till borgrarna och det i många hänseenden;

nämligen, att icke välja borgmästare, hvilka för domsa-

gors eller annan befordrans skull sålde sin öfverty-

gelse; oc'} att ej heller låta skrämma sig af tuU-

arrende-societeten och dess tjenstemän, hvilka låge

inne med Hattarna; och att ej heller glömma, huru

Gyllenborgs regering hade genom monopolier och ge-

nom fördelaktiga kronoleveranser lemnat all dylik

Affällingen.
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förtjenst så uteslutande åt sina partivänner bland

borgerskapet, att inga andra fått deltaga i rörelsen.

Tillika blefvo också från denna sida utskickade en

hop smyg- och smädeskrifter, riglade mot Hattpartiet,

och i synnerhet mot dess hufvudman Karl Gyllen-

borg, Hattmakaren eller Hattmakare-åldermannen, så-

som han ofta kallades.

De ofvan uppräknade skälen gjorde så mycket
större verkan, som de öfverensstämde med folkets

i allmänhet fredliga tänkesätt. Man ville ock veta,

att både prester, borgare och bönder hade till riks-

dagsmän utsett för det mesta personer af Mösspar-

tiet; och att äfven bland adeln samma åsigter räk-

nade många anhängare.

Dertill kom Ulrika Eleonoras personlighet. Hon
lefde vid denna tid ännu, och förblef sig lik. Den
höflighet, hon var på ämbetets vägnar tvungen att

visa mot franska sändebudet, bar en omisskännelig

prägel af köld, tvång och ovilja. Vid andra tilliällen

gaf hon friare lopp åt sina känslor, och bemötte
Gyllenborg med så uppendagligt förakt, att denne en

tid bortåt knappt vågade uppträda i hennes närvaro.

Älskad och aktad, som hon var, gåfvo hennes per-

sonliga åsigter mycken styrka åt Mösspartiet.

Huru allt detta oaktadt ärenderna slutligen kunde
taga en rigtning. så afgjordt fördelaktig for Hatt-

och krigspartiet, denna besynnerliga företeelse hör

till riksdagens sednare historia att förtälja ').

FÖRSÖKET ATT SKICKA FRÖKEN TAUBE FRÅN
STOCKBOLM,

Bland förberedelserna till riksdagen 1740 ut-

märker sig ej minst försöket att från konungen af-

') Rådsprot.j samt flere utrikes min. bref.
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lägsiia fröken Taube. Se här sjelfva företaget och dess

orsaker och följder 1

De personer och beräkningar, som arbetade i

sådan rigtning, voro mänga och mångartade; nämligen

det ädlare tänkesätt, som ogillade och ville afbryta

konungens brottsliga och förargelse-väckande lefverne;

— det varma deltagande, som ville befria drottningen

från ett så upprörande och dagligen förnyadt skåde-

spel; — den erfarenhet, som redan flere gånger åda-

galaggt, huru förbindelsen med fröken Taube var i

Hattarnas händer ett medel att genom antingen efter-

gifter eller skrämskott inverka på konungen; — den

Mössornas beräkning, att han, befriad från nämnde
förbindelse, och från deraf orsakade farhågor, skulle

enligt sin verkliga öfvertygelse öppet understödja freds-

partiet; — den ovilja, hvarmed hessarna åsågo, huru
det stora anslag, konungen årligen från sitt arfland

uppbar, blef till drygaste delen bortslösadt på besagde

fröken; — och slutligen den farhåga, prins Wilhelm
hyste; nämligen, att, i händelse den nu mera sjukliga

Ulrika Uleonora aflede, skulle fröken Taube måhända
lyckas öfvertala Fredrik till olTentlig förmälning, och der-

igenom ock till lagligt upptagande af deras barn, livilka

sedermera kunde möjligtvis blifva för prins Wilhelms

egna söner farliga medtäflare om landtgrefskapet

Hessen-Kassel. Alltså skulle genom fröken Taubes

aflägsnande riksförargelsen undanrödjas, drottningen

lugnas, konungens oberoende återställas, hans utgifter

minskas och landgrefskapet åt prins Wilhelms barn tryg-

gas; i sanning både många och mägtiga drilTjedrar till

uppgörandet af nämnde plan.

Till utförandet valdes sommaren 1740; emedan
fredspartiet insåg, hur nödvändigt det var att till den

stundande riksdags-striden förskaffa konungen en så

oberoende ställning som möjligt. Det var dock hans

egna landsmän, som under ledning af hessiska sän-

debudet Dankelmann härvid ådagalade mesta ifvern

och den till Sverge återkomne fordna gunstlingen
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general Diemar ^) blef den, som måste bryta isen

och tystnaden. Han föreställde, konungen, huru denne

aldrig skulle vinna lugn och sjelfständighet, så länge

det olagliga förhållandet fortfore, och partierna följ-

aktligen kunde genom hot och anklagelser skrämma
honom än åt ena, än åt andra sidan. Konungen tog

i början föreställningarna mycket illa; men Diemar
var envis och understöddes af Dankelmann och i

allmänhet af de 'flesta konungens egna landsmän, na-

turligtvis ock af Mösspartiet och af drottningens

vänner; äfvcn af några konungens egna, nämligen de

upprigtiga. Men fröken Taube, som snart fick under-

rättelse om planen, ville alldeles icke foga sig der-

efter; utan bestormade sin älskare med smekningar

och tårar, med böner och hotelser och fick dervid

understöd af sin stora slägt, af sina många skydd-

lingar och vänner, och ej minst af konungens egen

och häftiga lidelse. Hela hufvudstaden afvaktade med
nyfikenhet utgången af en så besynnerlig strid. Detta

i Juli 1740.

Länge vacklade Fredrik fram och åter. Till en

början beslöt han sig dock att låta fröken Taubes
söner bortskickas till några i Holstein inköpta egen-

domar. Hennes motsägelser och böner hjelpte ej.

Barnen blelvo verkligen afsända och det i sällskap

med Diemar, hvilken farliga motståndare Hattarna

och fröken Taube önskade så snart möjligt aflägsna.

Detta skedde i Augusti.

Den ena förargelse-klippan, nämligen barnen, var

således undanröjd; men den större och farligare, näm-
ligen modern, qvarstod och ville ingalunda låta sig

bortföras. Motsträfvigheten underhölls af Hattarna,

hvilka insSgo, att for deras parti vore ganska nyt-

tigt, om hon stannade vid hofvet och således kunde
också hädanefter begagnas än till lock och än till

') 31 . 81—85.

Fryxells Ber. XXXV.
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pock; ja, alt hon sjelf kunde måhända helt och hållet

vinnas för deras åsigter och sedermera dit öfverföra

också konungen. Gyllenborg, Sparre och S:t Severin
började fördenskull uppvakta henne med besök och
med allehanda smicker; t, ex. huru hennes person vore
en prydnad för svenska hofvet, hvilket genom hennes
aftägsnande skulle förlora i glans; — huru hon vore

etl slöd för konungen och för hans ålderdom; — huru
hennes bortvisande vore olagligt; ty hon, den fria med-
borgarinnan, hade enligt Sverges författning rättighet atl

vistas^ hvar hon ville; — huru hon ej heller behöfde

frukta hessarnes och Mösspartiets riksdags-hotelser, ty

Hattarna skulle iiog veta afböja alla dylika förföljelser. En
och annan hviskade derjemnte om än vigtigare planer;

t. ex. om angelägenheten af att stå qvar vid Fredriks

sida, för att kunna begagna h varje tillfälle; — om
den sjukliga Ulrika Eleonoras ka^nske snart inträffande

död; — om möjligheten att derefter kunna Öfiiertala

konungen till offentlig förmälning ; — om möjligheten

att förbereda sönernas legitimation och måhända deras

arfsrätt till Hessen, måhända till sjelfva Sverge; med
flere skäl, som mägtigt talade till både qvinnans och
moderns känslor. Den ifver, Gyllenborg vid dessa

underhandlingar ådagalade, troddes ock till någon
del vara föranledd af begär att hämnas det förakt,

Ulrika Eleonora h-onom städse visat. Men att ut-

tryckligen befalla fröken Taube resa bort, till ett

så kraftigt steg kunde konungen ännu icke öfver-

talas. Man sökte då gei.om anbud af stora summor
dertill öfvertala henne sjelt; men förgäfves. Då vände
man sig till Ulrika Eleonora. Oaktadt alla försök

att reta denna furstinna till deltagande i stämplin-

garna mot fröken Taube, hade hon hittills afhållit sig

derifrån, och vanligtvis låtsat okunnighet om hela

förhållandet. Men nu öfvertalades hon att blanda sig

i saken; ty man försäkrade henne att det gällde

Fredriks person och hans räddning från hotande

olyckor. När nu äfven hon, och med anförande af
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sådana skäl, had honom bortskicka den förargelse-

väckande älskarinnan, vågade han ej längre neka, Af-

resan till utlandet, hette det, skulle ske efter tio eller

tolf dagar, och Gyllenborgs fall ansågs nästan ound-

vikligt. Detta i September.

Men till verkställandet af en sådan kraftåtgerd

saknade Fredrik beslutsamhet och mod, kanske ock

vilja. Fröken Taube stannade qvar och under-

höll sin gamla förbindelse. Ulrika Eleonora, djupt

sårad af denna nya förödmjukelse, detta nya prof på
gemålens svaghet, tog som vanligt sin tillflykt till

ensamheten och till den trogna Emerentia. Så stod

Fredrik mellan böner och tårar; å ena sidan älska-

rinnans, å den andra gemålens, sjelf vacklande mellan

lidelse och pligt. mellan kärlek och fruktan. Detta i

Oktober.

Hessiska partiet och i synnerhet Dankelmann
fortsatte emellertid sina ifriga bemödanden både hos

konungen och fröken Taube, hvilken sednare be-

stormades med hotelser om upplopp af pöbeln, om
anklagelse vid nästa riksdag, om indragning af hennes

hessiska pensjon, 12,000 dukater o. s. v. Man lyc-

kades slutligen uppskrämma hennes farhågor, och i

början af November afreste hon till landtgodset Mal-

ma 1), bredvid Nyköping ; längre bort ville hon icke

låta föra sig. Samma dag, hon lemnade Stockholm,

for konungen i sällskap med Dankelmann ut på jagt.

Knappt hade hon varit borta några dagar, förr

än den sextiofyra-åriga älskaren fattades af ledsnad,

vantrefnad och sorg, och fruktlösa blefvo alla bemö-
danden att lugna hans sinne och förströ hans tid.

Han började längta efter den förskjutna älskarinnan

och ångra sin mot henne visade stränghet. Ja, man
hörde honom omtala, huru han ville häldre lefva med
fröken Taube i en koja, än ulan henne på en tron.

') Månne Östra Malma i Ludgo pastorat, hvilket åtminstone
sedermera egdes af hennes svåger grefve W. K. Stackelberg.
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Snart infunno sig Gyllenborg och Sparre för att i

sina segel uppfånga det nya vindkastet. Snart blef

ock mellan dem och P>edrik en ny öfverenskommelse
afshitad. Hattarna lofvade, att konungen skulle både
för tillfället bekomma fröken Taube tillbaka och för

framtiden få behålla henne i fred, hvaremot han lof-

vade att rätta sig efter deras önskningar. Snart vi-

sade sig ock förändringens följder. Man hörde honom
numera yttra mycken ovilja mot Ulrika Eleonora, än

mer mot Diemar och allra mest mot Dank Imann,

hvilken befalldes resa bort, som det skulle heta,

för att, i Kassel ordna konungens hessiska angelägen-

heter.

Så hade förvisningsplanen ledt till motsatsen
af det åsyftade målet; ty kort förr än riksdagen

öppnades, hade mellan Fredrik och Hattarna nyss-

nämnda öfverenskommelse blifvit afslutad ; och, ledd

af tacksamhet mot dem och af hämnd mot Mössorna,
började fröken Taube att omfatta de förras parti.

Hon vågade visserligen icke att genast och i Dec.

1740 återvända till Stockholm, men uppehöll sig i

stället pä Örby i Brännkyrka socken och mottog der
konungens besök. Den mot henne 1741 anställda

rättegången hör till hennes enskilda och framdeles

förekommande historia i).

*) Danska, fransyska, prfluss iska och aaxiska min. br.

från denna lid; samt Upps. Stierneldska saml. Sax. sände-

bud. Walters berättelse.
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NIONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1740—1741.

RIKSDAGENS ÖPPNANDE SAMT VALET AF LANDTMAR-
SKALK, HEMLIGT UTSKOTT OCH SECRETISSIME

BEREDNING.

Vid föreskrifven tid, d. v. s. omkring d. 4 Dec.

1740, samlade sig ständerna på vanligt sätt, adeln

dock till ovanligt stort antal. Oaktadt krigspartiets

föregående bemödanden, ansågos Mössorna hafva be-

stämd öfvervigt i de tre ofrälse stånden samt kunna
räkna på 300 röster äfven inom adeln ; detta till ej

ringa oro för Hattarna. I det helsningstal, hvarmed
Gyllenborg å konungens vägnar mottog ständerna,

vågade han ej heller stöta för hufvudet den stora

mot alla krigsplaner fiendtliga allmänheten, utan för-

klarade, alt regeringen hoppades kunna bibehålla fre-

den. Huruvida dock fredens hihehällande var det verk-

liga målet för hans och Plättarnas förhoppning och

sträfvande, må läsaren med ledning af de föregående

kapitlen bedömma. Gyllenborg ville ej heller stöta

krigspartiet; derföre omtalades å andra sidan, huru
regeringen befarade, all den slortn, som hotade utbryta

öfver Europa, skulle sträcka sig äfven till Sverge,

hvilkel följaktligen borde hälla sig färdigt till för-

svarande af sin fordna ära, sin fordna magt. Gyllen-

borg ville ytterligare och så vidt möjligt förekomma
Mössornas tillämnade efterräkning öfver förra riksdagens

uppträden; derför hette det ock, att mötet borde blifva

kort, och inrikes angelägenheter derunder föga vid-

röras ; ty frän förra riksdagens slut hade blott 19

månader förflutit; en tid. så kort, all någon stadgad

erfarenhet om. de sista ätgerdernas följder omöjligen

kunnat vinnas. Liksom hvarje parti, när det sjelft
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innehar magten, förmanar till nedläggande af enskilda

klagomål och till upprätthållande af allmän fördrag-

samhet och fred; så hördes ock nu Gyllenborg, han
scm under Horns tid gått i spetsen för alla splitt-

ringsförsök, han hördes nu uppmana til! enighet; —
man borde besinna, af,' Europas Ögon vore fastade

pä svenska ständerna, och att efler dessas större eller

mindre endrägl skulle de främmande staterna bedömma
Sverges större eller mind''e magi, o. s. v. Den text,

man till riksdags-predikan valt (Filip. 2: 1— 4), förde

samma språk, och uppmanade ständerna att vara

samhälliga och ens lill sinnes, och all se, icke blod på
eget, utan ock på andras bästa. Hattarna vid styret

förde nu mot de missnöjda Mössorna samma språk,

som Mössorna vid styret hade under förra riksdagen

fört mot de då missnöjda Hattarna.

Landtmarskalks-valet blef det första vigtiga riks-

dags-göromålet. Uppmaningen till enighet tyckes i

denna punkt varit serdeles verksam. Man hade väl

tilllorene talat om åtskilliga personer; Mössorna om
Karl Gustaf I^ielke, Palmfelt och Ungern Sternberg;

Hattarna om Palmstierna, Tessin och Lewenhaupt.

Man förenade sig dock snart nog om den sistnämnde.

Han had'? vid riksdagen 1734 genom ombytlighet i

tänkesätt, och vid riksdagen 1738 genom öfverdrift

och förlöpningar, och vid såväl dessa som andra till-

fällen genom brist på skarpare omdöme visn' sig för

det svåra uppdraget mindre skicklig. Och änd\ fick

han båda partiernas röster; Hattarnas, ty de räknade

på hans äre- och krigs-lystnad, och på omöjligheten

för honom att öfvergifva de åsigter, han högtidligen

uttalat, hvarföre ock en hop officerare hotade att med
värja i hand genomdrifva hans val ; — och Mössornas,

ty de räknade på hans i grunden redliga välmening,

på hans scundom yttrade ånger öfver fordna förhets-

ningar och på hans förmodade afsigt att medla fred

mellan partierna; en då för tiden ofta omtalad plan,

till hvars främjande älven de, Mössorna, ville visa
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sin benägenhet genom att lemna honom sitt förtro-

ende; också i hopp, att derigenom förbinda honom
till oväld och besinning. Vid valet erhöll han ock

683 röster, niedtäflarne blott 7 eller 3. Han var

dagens hjelte, och på några valsedlar stod hans namn,
prentadt och utsiradt med hvarjehanda prydnader.

Enigheten var så stor och så oförmodad, att franska

sändebudet och några Hattar misstänkte en hemlig

öfverenskommelse mellan honom och Mössorna, häldst

han under första riksdagstiden ådagalade en viss opar-

tiskhet, ett A^isst bemödande att stilla förbittringen;

antingen nu detta skedde till följd af hans egna då

rådande tänkesätt, eller af Tessins varningar; nämli-

gen att icke genom otidig häftighet stöta motpartiet

för hufvudet.

Så hade nu adeln fått sin landtmarskalk. Med
stöd af borgareståndets vana alt till taleman utse

Stockholms justitie-borgmästare, blef det för Hattarna

lätt ati äfven denna gång få sin anhängare Aulae-

vill kallad till den vigtiga platsen. Bondeståndet tog

om igen Olof Håkanson, hvilken vid riksdagens början,

liksom de sjelCva, hyllade Mössornas åsigter. Det
enda stånd, der talemans-valet medförde någon spän-

ning, var presternas. Erkebiskopen kunde för sjuk-

lighets skull icke bevista riksdagen, och Hattarna

lyckades att med 26 röster få till taleman utnämnd
biskop Erik Benzelius. Mössornas man, biskop Schrö-

der, erhöll blott 22.

Sedermera kommo de vigtiga valen af bänkmän
och elektorer på riddarhuset och af medlemmar i

Hemliga Utskottet. Här behöfdes stora ansträngnin-

gar, om Hattarna skulle kunna besegra den öfvervigt

i antal, som Mössorna hade. Det är väl sant, att öster-

rikiska kejsarns och rysska kejsarinnans dödsfall samt
konung Fredriks öfvergång till Hattpartiet, hvilka hän-
delser inträffat nyss före riksdagens öppnande, hade
hos många verkat en växande benägenhet för detta

sednares åsigter. Ännu var dock hos riksdagsmännens
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flertal kärlek till fred den förherrskande känslan.

Hattarna tillgrepo alltså det vanliga medlet, mutorna,

och Frankrike utdelade blott för dessa val 12,000

ecus; och när summan befanns otillräcklig, sägas

Ostindiska kompaniet och Tullarrende-societeten hafva

förskjutit betydliga poster; nämligen mot löfte, att

Hatt-regeringen, så framt den kunde bibehålla sig,

skulle sedermera förlänga deras vinstgifvande oktrojer

och arreiide-kontrakt. Deremot lära Ryssland och

England visat mycken njugghut. Följden blef Hattar-

nas seger, och den så fullkomlig, att bland Hemliga

Utskottets 109 ledamöter fanns blott ett mindre an-

tal Mösspartiets anhängare. Serenius blef visserli-

gen ditvald, men mottogs med så mycken ovilja, att

han sjelfmant drog sig tillbaka. För att bland den

adel, som skulle dit inväljas, erhålla tillräckligt tryg-

gande öfvervigt, blefvo dock Hattarna nödsakade att

till medlemmar föreslå några personer, som genom
brist på erfarenhet och oberoende voro till ett så vig-

tigt uppdrag mindre passande. Striden om dessa val

blef också mycket ifrig och så långvarig, att den

räckte till kl. 3 på morgonen. När listan på de ut-

korade blifvit uppläst, yttrade Hattarna genom hand-

klappning sin förtjusning öfver den vunna segren.

Likasom under Karl den elftes ^) så hade man
ock under frihetstidens riksdagar, serdeles dem af

1734 och 1738, lärt sig inse, huru Hemliga Utskottet

och den dermed förenade både magten och hemlig-

heten kunde låna sig till medel att utestänga sjeifva

ständerna från kunskap om och deltagande i flere

statt-ns vigtigare angelägenheter. Ehuru till antal

underlägsna, hade dock Hattarna genom en sällsynt

förening af list, tilltagsenhet och drift lyckats både

') 16. 2:cira upp]. 141— 148.
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\7'M och 17:58 tillryika sif; Icdiiinpon al' dclla ut-

skott, och derif;;enorri 17.^1) likalrdos sjolfva rikssty-

rclson. r.ockndt af sAdana ^ranl^i'iIl^'ar, ville nu |)arliot

yttorliijaro använda samma slai;s medel (»cli dervid t;A

än längre, (ietiast i ItrTJan af riksdaiien filresloi; man
ock inrättandet al' en sS kall.id Srrrrfissinir-IirrnlniiKf

;

(1. v. s. att llendiga Utskottet liordc inom si^' viilja

fyra personer, Iva .idclsmän, en |»rest och en borgare,

hvilka i närvaro al' kanslipresidenten och tvänne riks-

ra<l skulle ega rättigli(>t att mottaga och hesvara do

från utrikes hof kommande hrefven n<;h att Uiider-

handla med främmande i Stockholm varande* sände-

bud; och allt delfa Otari att hvarkeri konungen, riidet,

ständerna eller ens Heudiga Utskottet blefve dercun

tillfr.igade, icke ens underriitlade. Det var ett Hem-
ligt Utskott inom det llrinligi Ctskottet, en helt

och nAllet ny myndighet, hvilkcti, utan att vara bun-

den af riilgon lag, nAgot ansvar, skulle fä sig an-

fiirtrodd hela ledningen af de utrikes underhandlin-

garna med dessas inflytande! pA de vigtiga frågorna otri

krig och fred. Korslaget (iiverllyttadc; nlimligen pS

Secretissime-|{eredningen niistan all den magt, som
härutinnan varit At konung, rad, stiinder och IJendiga

lltskottet gemensamt (illerkänd, <»ch iiuiehar sAledc-s

en märklig nedsiiltning af alla dessa myndigheter.

Förslaget irmebar derjcmnte en olaglighet; ty enligt

regeringsformen had(! Hendiga [Itskottet icke rättighet

att sfllurida åt fyr.i nästafi f)inskriinkla riksförestAndaro

bortskänka bAde sin, regeringens och stiindernas magt.

Som skJil till en sA besynnerlig atgerd, lörebars

behofvet af tysthetens bibeliAll.itide, hvilk<'t inom Hem-
liga Utskottet med dess 1(10 medlctrunar var en

omiijiighet. Ktt aruiat och kraftigt skäl lAg i Mattar-

nas l)(;räkning att kunna genom Secretissirne-I{ered-

ningens fyra personer leda <let hela mycket vigare

än miijiigt var genom det hundra-höfdade Hertdiga

Utskottet. Ktt än vigtigare skäl lAg i de lieudiga
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underhandlingar, Hattarnas ledare börjat drifva med
storfurstinnan Elisabet och med det missnöjda partiet

i Ryssland; — underhandlingar, hvilka man hoppades
skulle betydligen underlätta Sverges tillämnade anfall;

men hvilka måste hållas ytterst hemliga, för att

icke blottställa nämnde rysska bundsförvandter och
dymedelst tillintetgöra den hjelp, man hoppades från

det hållet bekomma. Nämnde vigtiga underhandling
var svår att pä ändamålsenligt sätt sköta. Na-
turligtvis behöfde Gyllenborg icke sällan vidtaga an-

stalter, som voro föreskrifna af och beräknade för

endast denna rysska förbindelse, och hvilka således

måste synas orimliga och blifva tadlade och motar-
betade af den stora skara, som icke kände deras

hemliga orsak. Det skulle således blifva för honom
och för underhandlingens fortsättning ganska fördel-

aktigt, om några få af tysthetsed bundna perso-

ner finge till uppdrag att med ständernas magt och
myndighet härutinnan höra och handla, besluta och
bevilja; så att han kunde med hopp om tystlåtenhet

meddela åt dem alla omständigheter, och sedermera
genom dem få lagligt bifall till de behöfliga ätger-

derna. 1 detta förhållande torde man finna förnämsta

orsaken till inrättandet af den så kallade Secretissime-

Beredningen.

Sistnämnde beräkning var emellertid och länge

nog en fullkomlig hemlighet både för ständerna, för

Hemliga Utskottet och för många inom rådet. Re-

dan förut är anmärkt, att tillsättandet af en dylik

Secretissime-Beredning innebar både en olaglighet

och en nedsättning af så väl rådets som ständernas

och utskottets magt. Förslaget rönte följaktligen

iiiycket motstånd, anfördt af Diiring, Piper och bi-

skop Schröder; men blef å andra sidan af Roje, La-

gercrantz, Stiernstedt och Wrede m. 11. försvaradt och

slutligen genomdrifvet. Valet af Beredningens medlem-
mar visade dock, huru de båda partiernas krafter voro

nästan jemnvägande. Till ledamöter utsagos nämligen
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af rådet Gyllenborg, Rosen och Wrangel, af adeln

Palmstierna och Spens, af presterna Arnell och af

borgrarna Salin ; Gyllenborg, Rosen, Palmstierna och

Salin ifriga Hattar; Wrangel, Spens och Arnell hörande

till ett fredligare medelvägsparti.

Sekreterare blef den unge Hatten Anders Johan

v. Höpken. Arnell och Salin måste snart till följd

af sjuklighet lemna sina platser och fingo till efter-

trädare Erik Benzelius och Plomgren, båda anhängare

af Hattpartiet, hvilket sålunda från denna tid fick än

mer öfverhand, häldst Wrangel blott ogerna ville be-

vista de honom motbjudande öfverläggriingarna i).

Redan i slutet af Dec. 1740 trädde Beredningen

i verksamhet. Ät Palmstierna anförtroddes under-

handlingarna med de främmande sändebuden, och man
ville göra lionom till själen och drifkraften i det hela.

För att så mycket möjligt befria medlemmarna från

allt blifvande ansvar, skulle vid deras sammanträden
intet fullständigt protokoll föras, hvarjemnte om öf-

verläggningarnas innehåll den mest obrottsliga tystnad

borde iakttagas. För att tillika sätta Beredningen i

stånd att verkställa sina beslut, fick den sig af Hem-
liga Utskottet anslagen en viss summa penningar.

Sålunda hade nu Hattarna lyckats efter sina

åsigter tillsätta landtmarskalk, talmän i prest- och

borgarestånden santt ledamöter i Hemliga Utskottet,

till en del ock i Secretissime-Beredningen. De hade

genom allt detta fått i sin hand flere mägtiga medel

till riksdagens ledning. Men förbittringen öfver samma
partis uppförande 1738 och 1739, missnöjet med den

kostsamma troppsändningen till Finnland samt oviljan

mot det hotande kriget, — dessa tre känslor voro

hos de flesta riksdagsmännen så starka, att, oaktadt

den efterlåtenhet eller dåsighet, och den brist på led-

') Uppgiften, att Spens af missnöje helt och hållet lemnat sin

plats och att i hans ställe Boje blifvit invald, är ett misstag,

föranledt måhända af något dylikt för tillfället gjordt utbyte.
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ning och sammanhang, hvilka nu, liksom ofta, ut-

märkte Mössorna, och oaktadt det öfvertag, Hattarna

genom ofvannämnda val lyckats vinna, blef likväl an-

fallet mot dessa sednare och mot deras ätgerder så

häftigt och af allmänna tänkesättet så understödt, att

segern länge sväfvade mellan båda partierna, såsom
nedanstående berättelse ådagalägger M.

TIONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1749—1741.

BATT-REGERINGEN ANKLAGAS FÖR TROPPSÄNDNINGEN
TILL FLNNLA>'D 17 39.

Hvad efter slutade utskottsval först tilldrog sig

allmännare uppmärksamhet, var Jen efterräkning, man
ville anställa för troppsändningen till Finnland 1739.

Denna regerings-åtgerd hade blifvit så mycket häfti-

gare klandrad, som endast ett ytterst ringa antal per-

soner fått eller kunde få kunskap, om hvad troligen

var en bland dess verksammaste orsaker; nämligen

afsigten att understödja det i Ryssland tillämnade

dolghorukiska upproret. Bemälde troppsändning blef

följaktligen ansedd som icke blott retsam mot Rys-

sarna och kostsam för statsverket, utan ock som
alldeles onödig och ändamälslös; hvarföre den ock

ogillades, icke blott af Mössorna utan ock af m^nga,
som eljest voro Hattpartiet tillgifna. T. o. m. bland

de 25 medlemmar, som borgareståndet hade i Hem-
liga Utskottet insatt, funnos ej mindre än 15, hvilka

härutinnan ställde sig på Mössornas och på preste-

') Danska, fransyska, preuso. och österr. min. bref
samt presteståndets prot. från denna tid, samt Wexié
Bibi. Manuscript fol. 37.
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ståndets sida; hvadan och enligt deras förenade

begäran Utskottet fordrade få sig förelaggda de skäl,

som föranledt troppsändningen. Enhvar kunde ge-

nast förstå, att denna begäran åsyftade ett blifvande

anfall mot icke blott den ifrågavarande åtgerden utan

ock mot Hatt-regeringen i dennas helhet. Lewenhaupt,

något förifrad, sökte ock i början tämligen egenmäg-
tigt tillbakavisa anspråket, och häftigare^Hattar hotade

att till gengäld anklaga de riksråd, Akerhielm och

Cronstedt m. fl. hvilka talat emot den, som man nu

påstod, riksgagneliga troppsändningen. Men, enligt

råd af Gyllenborg och Tessin beslöts, att icke på
slikt sätt trotsa motståndarne och allmänheten; utan

tvärt om visa sig beredvillig, till och med angelägen

om en dylik redovisning, dock i afsigt att draga öf-

verläggningarna derohi på tiden, ja ända till riksda-

gens slut, då ständerna måhända af trötthet och

hemlängtan skulle låta hela saken falla. Hatt?rna

lyckades ock tillsätta en Mindre Sekret Deputation,

hvilken icke blott gillade utan till och med lofordade

ifrågavarande åtgerd, såsom försigtig, berömlig och

ländande riket till både heder och trygghet. Men
Mössorna kände det stöd och den styrka, de här-

utinnan hade att inom det stora Hemliga Utskottets

prester och borgare påräkna, hvarföre de ock envist

fordrade, att målet skulle till denna myndighet hän-

skjutas, hvilket ock var enligt med lagens föreskrift.

Tvisten härom slutades så, att målet blef för denna

gäng hänvisadt till en så kallad Stor Sekret Deputa-
tion, i hvilken äfven bondeståndet fick insätta några

medlemmar. Denna deputation ogillade hela tropp-

sändningen, och det i kraftiga uttryck, och dess be-

tänkande härom borde till det egentliga Hemliga Ut-

skottet insändas. Hatt-regeringen sökte likväl hindra ett

dylikt meddelande, på det icke Utskottets alla 100
ledamöter måtte erhålla kunskap om uppsatsens inne-

håll, hvilket var för Hattarna ganska ofördelaktigt.
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Men insändandet kunde ej hindras. Enda räddnings-

medlet blef då att om möjligt uppreta allmänna tän-

kesättet till en förbittring, en krigslystnad sä häftiga,

så oemotståndliga, att de skulle gilla bemälde tropp-

sändning, ehuru mycket än mot den samma kunde
sägas; dock gilla den endast derföre, att den var ett

uttryck af hot och hat mot Ryssland.

Förnämsta medlen till vinnande af detta mål voro,

som vanligt, skäl, svepskäl och mulor. Först natur-

ligtvis de verkliga skälen: faran af Rysslands växande

magt, behofvet af dess hejdande, pligten att hämnas
Sinclairs, »den oskyldige Abels» blod; samt Frank-

rikes uppmaning och löfte om kraftigare imderstöd;

o. s. v. Sedermera svepskälen, osanningar eller för-

nekandet af sanningar; t. ex. fältmarskalken Hamilton

hade förklarat, det Sverge ännu icke egde magt och

medel nog att underhålla en här så stor, som mot
Ryssland bchöfdes; ett yttrande, som mycket miss-

hagade det unga krigsbefälet, hvilket tvärtom påstod,

att svenska tropparna skulle först och främst kunna
genast intränga på rysska området och sedermera

derstädes underhålla sig sjelfva. — En öfverst-löjtnant

Trolle anmälde, att årets räkenskaper visade betydlig

slalsbrisl, och all man derföre borde hemkalla hären

och inställa rustningarna, hvilka ej heller vore af be-

hofvet påkallade. Detta råd förklarade Palmstierna

vara gynnande mer för fienderna, än för rikels heder

och säkerhet; och Lewenhaupt mente, att tillräckliga

medel nog skulle titlflyta. — Från Petersburg hade

Nolcken omigen skickat varnande underrättelser om
Rysslands betydliga magt och stora rustningar; men
Hattarna invände, att detta hans fega åskådningssätt

vore en qvarlefva af hans fordna förbindelse med Ar-

vid Horn, o. s. v. Slutligen och för det tredje an-

vändes mulor. Franska penningar utdelades på flere

ställen, och fria tafflar höllos af S:t Severin, Plom-
gren, Kierman och Fredr. Gyllenborg, och bönderna
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ämnade man vinna genom att nedsätta afgiften för

brännvinsbränning o. s. v. ').

Men bredvid och i sammanhang med frågan om
dessa rustningar framstod snart en annan, som djupt

ingrep i sä detta som andra dithörande ärender.

ELFTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1740—1741.

TVISTEN OM TROPPARNAS SAMMANDRAGNING VID

ÖSTRA GRÄNSEN.

De hemliga underhandlingarna mellan svenska

regeringen och storfurstinnan Elisabet voro nyårs-

tiden 1741 mycket litliga, och det blef fråga om, att

hennes parti skulle redan då höja upprors-fanan, och

att till hennes understöd skulle framrycka en betydlig

styrka svenskar. Med sin lifliga inbillningskraft om-
fattade Gyllenborg denna plan och hoppades, att Sverge

skulle genom inblandning i rysska rörelsen erhålla

landvinningar, antingen tagna med vapen i hand, eller

ock af Elisabet, blifven kejsarinna, frivilligt gifna af

tacksamhet för erhållet understöd. På denna lösa och

luftiga beräkning grundade kansli-presidenten stora pla-

ner, och vintern 1741 lofvade han Elisabet att till

hjelp vid hennes tillämnade uppror skulle 12,000

svenskar inbryta i Ryssland. För att kunna i hän-

delse af behof fullgöra detta löfte, var nödigt hafva

vid rysska gränsen en dylik tropp samlad och färdig

att genast och pä första kallelse framrycka. Troligt-

vis låg häruti rätta orsaken till den eljest oförklarliga

') Danska min. b ref och i synnerhet en i preussiska gehei-

mearkivet befintlig sä kallad hufvudrelation för år 1741,

nppsatt d. 9— 20 M.-irs 1742 af Linde, dåvarande preussiskt

sändebud i Stockholm.
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plan, som Hattarna nu (ramkastade och envist påyr-

kade; nämligen, att Ruddeiibrock skulle genast, d. v.

s. i F^ebruari eller Mars sammandraga till östra grän-

sen 10—12,000 man. Den stora allmänheten och
äfven de flesta bland riksdagsombuden hade icke

ringaste aning om nämnde hemliga förbindelse, och

ogillade följaktligen förslaget med samma ifver och

af samma skäl som de ogillat sjelfva troppsändningen.

Men Hattarna hade öfvervigt i Secretissime-Bered-

ningen och i Lilla Sekreta Deputationen, hvilkas ut-

låtande fördenskull omtalade, huru mol grannar vore

misstro bäUre än lä/tro; i synnerhet mot Ryssland,

hvilket städse visat fiendtliga tänkesätt och kanske nu
efter turkiska krigets slut ville genom ett an/all på
Finnland skaffa ofning åt sina troppar; — och huru
man fördenskull hörde vid gränsen sammandraga en

till landets tryggande hehö/lig styrka. Förslaget inne-

bar en ny utmaning mot Ryssland. När betänkandet

derom d. 10 Februari inför Hemliga Utskottet före-

drogs, uppstod der ock mycket missnöje och mycken
oro, häldst Buddenbrock gifvit tillkänna, att bchöfliga

förråder saknades. Flere erfarna generaler, liksom

de flesta presterna afrådde och kunde icke nedtystas,

hvarken af den myndige Lewenhaupt, ej heller af den

sluge och djerfve Lagercrantz; ehuru den sednare

enligt vanan tillgrep än försätliga anspelningar, än

grofva tillmälen. Utskottet vägrade fatta något beslut,

innan det fått inhemta såväl rådets som defensjons-

kommissjonens utlåtande. Sistnämnde ämbetsverk

frånstyrktej och af rådets dagen derpå afgifna utlå-

tande befanns, att Akerhielm ogillat troppsammandrag-
ningen, och att fem hans kamrater, deribland i syn-

nerhet Cronstedt och Nordenstråle uttalat många
varningar och tvifvelsmål; men att de åtta öfriga

rådsherrarna, anförda af Gyllenborg och Sparre, den

samma gillat och förordat. Med stöd af detta flertal

och af sina mänga parti-vänner, lyckades nu Lewen-
haupt att i utskottet genomdrifva en till Buddenbrock
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ställd befallning atl ind gränsen sammandraga 10

eller 12,000 man så nära hmrandra. att de kunde

inom en eller två veckor samlas, som det hette, till

rikets värn och försvar.

Tropparna skulle således sammandragas till grän-

sen, och de biefvo det ock, likväl till vida mindre
antal. Men det väntade rysska upproret afliördes ej,

och sammandragningen med all derpä använd kostnad

blef således gagnlös, såsom det längre fram skall

visa sig.

Saken, sammandragningen, hade äfven en annan

betydelse. Sedan tropparna 1739 afgålt till Finnland,

kunde man, hette det, för hederns skull icke hem-
kalla dem, och lör bristens skull icke sysslolösa un-

derhälla dem. Nämnde troppsändning var således

första steget i riiztning att göra krigets utbrott ound-

vikligt. Sedan nu samma troppar vintern 1741 blifvit

hopdragna till gränsen, skulle man kunna åberopa

samma skäl; nämligen vanhedern alt återkalla och

omöjligheten att sysslolösa underhälla dem. Detta

var sålunda på olvannämnde bana det andra och än

närgångnare steget.

Men just som sådant skulle det troligtvis af

flertalet bland ständerna ogillas och förbjudas. Detta

sednare förekommo Hattarna genom följande tillställ-

ning. Don 1 1 Februari blef nänmde beslut inom ut-

skottet fatta<!t och redan dagen derpä getiom rege-

ringen till Kiiddenbrock afsändt. Ät ständerna der-

emot blef det meddeladt först d. 14 Februari^ d. v.

s. sedan brefbäraren troligtvis kommit öfver Ålands

baf, och åtgerden således svårligen kunde återkallas.

Till försvar för ett dylikt förbigående af stånden

påstods, att ärendet, såsom liörande ensamt till Hem-
liga Utskottet, b>rde ensamt af denna myndigbet af-

göras ; och alt stånden egde rättighet visserligen

att om detta åtgörande erhålla kännedom, tnen inga-

lunda alt öfver det samma fatta något beslut, hvarken

Fryxells Ber. XXXV. 6
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gillande eller förkastande. Det var samma tanke-

gång, samma lagtolkning, genom hvilken Hattarna 1739
lyckades att rycka från ständerna och öfverlemna åt

Hemliga Utskottet magten att afgöra de då anklagade
rådsherrarnas öde i). Det var ock ett förnyadt upp-
slag af den vanliga tvisten mellan stånden, princi-

palerna, och utskotts-ledamöterna, deras ombud.
Ett beslut, så tillkommet, så beskalTadt och så

utfärdadt, måste väcka missnöje och motsägelse, när

det blef för stånden framlaggdt, och som vanligt

var det inom adeln, som de skickligaste kämparna
uppstodo och de skarpaste striderna förcles. De be-

gynte, när utskottets anmälan om det tagna beslutet

blef d. 16 Februari på riddarhuset föredraget. Didron,

Lilliestierna och Ulfsparre förklarade utskottets åtgerd

vara en förbrytelse mot ständernas myndighet, och
tilHka emot riksdagsordningens tydliga föreskrift-);

nämligen, atl under påslående riksdag skola inga kom-
menderingar eller marcher till sjös eller lands ske,

innan riksens ständers samtycke i rådet inhemtadt är

;

och nu hade likväl utskottet befallt en dylik rörelse,

utan att derom hafva ens frågat ständerna till råds.

Märkliga voro de skäl, som mot denna invändning

tillgrepos. Fredrik Gyllenborg påstod, att det åbe-

ropade lagrummet eller förbudet vore rigtadt, icke

mot ständernas utskott, utan mot konungen och rådet

och mot dessas möjliga försök att med våld drifva

sina afsigter igenom; detta, ehuru i riksdagsordnin-

gens stadgande alldeles icke fanns någon dylik in-

skränkning. Palrastierna åberopade en annan riks-

dagsordningens 3) paragraf, hvilken åt utskottet tiller-

kände rättighet att utarbeta och afsluta någon krigs-

plan. Men Mössorna invände, att orden voro: »någon
krigsplan, som borde hållas tyst», och att lagrummet

') 34 193—209.
-) Riksdagsordn. § 21.

') § 18.
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i sitt sammanhang afsåge hemliga under brinnande

krig tillämnade tropprörelser, men icke sådana, som
under fred företoges, och hvilka. såsom denna hvar-

ken kunde eller behöfde hållas tysta. — Lewen-
haupt sökte tyda åtgerden, lagbrottet, såsom en

småsak, och förklarade, det vara en ömklighet, att

blotta förflyttandet af några kanoner och regementer

skulle föranleda så mycket oväsen. Men Hammarberg
svarade, att, om Hemliga Utskottet hade rättighet, att,

som nu skett, utkommendera en del af hären, sä kunde

det med samma rätt utkommendera hela. hären; men
att ingendera kunde verkställas utan tillräckliga för-

råder; och alt förråder icke kunde anskaffas utan ger-

der och anslag ; och att gerder och anslag icke kunde
erhållas pä afinat sätt än genom ständernas bevill-

ning ; och följaktligen att äfven af dessa, skäl utskoHet

omöjligen kunde hafva rättighet att anbefalla några
tropprörelser, innan de skattdragande, de underhålls-

gifvande ständerna dertill bifallit. Mot detta tanke-

slut blef ej någon gilltig vederläggning anförd; men
under tvistens fortgång framträdde också en annan
härmed sammanhängande fråga, nämligen den vanliga

principalats-tvisten. Hemliga Utskottet påstod sig, en-

ligt riksdagsordningens ord, ega magt att ensamt af-

göra och afsluta ^) vissa ärender. Mössorna ville

ej medgifva, och Hattarna kunde ej bevisa, att den

påbudna tropprörelsen kunde inbegripas under dessa

vissa ärender. — Ytterligare och med mycken ifver

åberopade Mössorna flere allmänna satser af billighet

och rättvisa; och i synnerhet den, att ständerna omöj-
ligen kunde gifva underhåll och medel för tropprörel-

ser, hvilkas afsigter de icke gillade, icke ens kände.
Det hette ock: om vi ständer icke få behålla vår
rättighet alt sjelfva undersöka och afgöra målen, utan
måste öfcerlemna detta åt Hemliga Utskottet, då be-

höfvas ju inga ständer, och vi kunna resa hem. igen,
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så snart vi tillsad medlemmar i besagde utskott. Hattarna

svarade: om stihxden tillvälla sig rättigheten alt under-

söka och besluta om de utrikes ärenderna, dä behöfs

intet Hemligt Utskott. Mössorna sade: vi kunna ej

bortskänka ständernas rättigheter; Hattarna svarade:

vi kunna ej heller bortskänka Hemliga Utskottets. Tvi-

sten blef för ett ögonblick afbriiten genom en an-

kommande beskickning från bondeståndet, hvilket för-

klarade, att inga iropp-sammandragningar finge ske,

innan bifall derlill erhållits af bondeståndet, hvilket

var det. som måste släppa till både medel och man-
skap. Efter beskickningens bortgång yttrade Lewen-
haupt sin förhoppning, att ridderskapet och adeln skulle

till följd af detta uppträde inse behofvet af samman-
hållning och enighet, för att motarbeta böndernas nu
anställda försök att blanda sig äfven i de utrikes an-

gelägenheterna. Men hans bemödande misslyckades, och

Mössorna yrkade på målets bordläggning och blifvande

granskning. Bordläggningen vägrades, och Lagercrantz

utbrast: jag fager Gud till vittne och vill vara för-

bannad, om jag talar af någon partiberäkning ; men
jag beder riddcrskapet och adeln vara öfvert;/gade der-

om, att Hemliga Utskottet ingalunda förgätit, hvad
pligt och samvete bjuda, o. s. v. Slutligen framställde

Lewenhaupt den afgörande frågan: har Hemliga Ut-

skottet i detta mål handlat efter lag och föreskrift?

hvartill riddarhusets flertal svarade: Ja! och dermed
var saken afgjord. Flere Mössor med Lilliestierna i

spetsen förklarade på stället sitt ogillande, och man
lolvr.de dem att i stället för den vägrade bordlägg-

ningen få vid protokollefs justering aflemna sina in-

sagor, sina formliga reservationer.

Den 19 Febr. skulle denna justering ega rum.

Ungern-Sternberg m. fl. bland Mössorna ville på samma
gäng få lagligen utredt, huruvida enligt riksdagsord-

ninqon Hemliga Utskottet hado eller icke hade rättig-

het att, ständerna oatsporda, sända troppar fram och

tillbaka. Men Lagercrantz och Palmstierna satte sig
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emot undersökningen, hviiken också blef af llertalet

afslagen. Då började Mössorna, den ena efter den

andra, Wattrang, Klas Råiarnb och Ulfsparre m. fl.

att aflemna sina skriftliga insagor, i hviika de hög-

tidligen förklarade sig oskyldiga till de svåra följder,

som det nu tagna beslutet kunde föranleda, ^^'attrang,

en äldre och ansedd man, aflemnade första insagan,

och de andra följde efter under yttringar af Hattar-

nas stigande ovilja. Man hade väl lofvat Mössorna
att i stället för målets bordläggning få afgifva dessa

insagor. Men nu påstod Cronliiort, att det vore orätt

på sådant sätt skudda ansvaret från sig och på andra.

Wattrang svarade: jaq har blott skuddat ansvaret

y)frånn mig och -»frånn de mina. Cronhiort svarade:

men det finnes ock ett annat ansvar; nämligen för
den, som sätter sig emot utskottets nyliiga förslag.

Den, som sä gjort, hvad straff bör han undergå, när
sedermera dessa planer fått en lycklig utgång? Boje

påstod, att Wattrangs skrift borde tillintetgöras. Palm-
stierna fann sorgligt vara, att utskottets åtgerd, hviiken

dock var både noskyldig och nödvändig», skulle väcka

så mycken oro. Det kan, tillade han, Gudi lof! visas,

det Utskottet har efter ed och samvete handterat saken.

Andra Hattar mente, att dylika insagor alldeles icke

borde
fä. afgifvas; ty genom sädana tillägg finge be-

slutet utseende af att vara ståndet pätvingadt. Wattrang
vidhöll dock sin reservation, i hviiken Lilliestierna deltog.

likaså Stael v. Holstein, Koskull ni. fl. älven löjtnant

Ulfsparre, livilken påstod Utskottet hafva öfverskridit sin

fullmagt. Vid denna beskyllning uppstod ett förfärligt

larm, och några ville drifva Ulfsparre ur riddarhussalen.

Lagercrantz beklagade, att Sverges första stånd vanhe-
drade sig genom den af Mössorna tillställda oenigheten.

Palmstierna instämde och förklarade omigen, det Ut-

skottet handlat efter ed och samvete. Men bullret

och oredan fortforo, och Lewenhaupt måste upplösa

sammankomsten. Insasornas antal hade slutligen
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stigit till 34, några säga till 76, deri måhända eö

hop muntliga inbegripna.

Den 23 Febr. Ofvannämnde stora antal reser-

vationer jemnte presternas och i synnerhet böndernas
motstånd förorsakade Hattarna mycken oro. De ön-

skade ock få undanröjda alla besagde skrifter, såsom
de der skulle inför både samtid och efterverld fram-

ställa ärendet pä ett för Gyllenborgs vänner ofördel-

aktigt sätt. De funno dock rådligast söka på fred-

lig väg genomdrifva en sådan sin plan. Adelns nästa

sammanträde d. 23 Febr. öppnades fördenskull af Le-
wenhaupt med en vältalig uppmaning till scthidrägl,

saidmod och anständighet, genom hvilka dygder riddar-

husels medlemmar borde visa sig värdiga ättlingar af
de gamla göter. Bvad liUförene felals, borde nu för-

sonas, och dagen således göras till en sannskyldig

y)bot- och bättrings-dag». Många instämde häri, och
som bevis på den allmänna fridsamheten tillerkändes

en belöning åt Karl Urban Hjärne, för ett vid riks-

dagens början inför ständerna hållet tal till försonlig-

hetens ära. Men när man derefter skred till juste-

ring af sista protokollet, föreslog Lagercrantz att till

följd af nu ingången förlikning, borde alla reserva-

tioner, alla minnen af de förra dagarnas tvister ur

protokollen borttagas. Palmstierna instämde och be-

gagnade dervid mycket vänskapliga ordalag, ovanliga

i hans mun, men öfverensstämmande med planen

för tillfället. Mössorna ogillade likväl en sådan tolk-

ning af öfverenskommelsen, och mente rätta enig-

heten bestå deri, att en hvar finge uttala sin öfver-

iygelse, och att denna icke pä något sätt blefve ned-

tystad. Deras motstånd väckte ovilja. Lewenhaupt
kunde ej finna, att lagen medgåfce rättighet till de ifrä-

gavarande reservationerna; och Palmstierna utbrast:

hvad är en reservation? Jo! mente han, den är ett

förbehåll, alt saken, ehuru en gång afgjord, må likväl

kunna återupptagas : men sådant bör icke i regerings-

ärender vara tillåtet. Lagercrantz talade i samma
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anda och med mycken ifver. Han och Palmstierna

påstodo derjeninte, all flere bland insagorna blifvit i

afskrifter meddelade ål presle- och bondeslånden, och

Palmstierna tyckte sig finna spår af hemliga eller

främmande fienders bemödande all slifla oenighet stän-

derna emellan. Några säga, att han till och med
framkastade vinkar om rysshhel, ehuru orden derom
icke blefvo i protokollet upptagna. På dessa anspel-

ningar om förräderi svarade Wattrang: den, som an-

tyder något sådant, bör bevisa sina ord. Dervid upp-

stod mycket larm. Mössorna samlades kring Watt-
rang och gingo derpå mot Palmstierna med så hotande

åtbörder, att den vanligtvis oförsagde mannen säges

hafva förstummad dragit sig baklänges till landtmar-

skalken, likasom för att der söka skydd. Men nu
reste sig ock Hattarna och störtade emot Watt-
rang och mot dennes medhållare Fredenstierna, hvil-

ken de med knytnäfvar slogo för bröstet, under det

Palmstiernas svåger, major Segebaden och hans 23
årige son, då varande sergeant, tilläto sig spotta

Wattrang och Fredenstierna i ansigtet. Vid dörren

kämpade Hattar, som viile stänga, mot Mössor, som
ville öppna den, och uppträdet liknade sig till ett

verkligt blodbad. Lewenbaupt skyndade från landt-

marskalk-stolen ned till de vilda svärmarna och lyc-

kades, dock med mycken möda, att lugna dem. Emeller-

tid hade Palmstierna repat mod och började nu be-

klaga, all man ställt till sä mycket oväsen endast der-

före, att han omnämnt några allmänt gängse rykten,

om främmande magiers försök att stifta oenighet; och,

tillade han, hafven i ej sjetfva, mine bröder, hört dessa

sägner j* hvarpå flere röster svarade Jo, jo! — och,

fortfor han, likväl inll man angripa mig, ehuru jag
hvarken anklagat någon viss person, eller åtagit mig
någon bevisnings-skyldighet. Nu uppstod återigen

mycket buller, tills Lewenbaupt slutligen lyckades

upplösa sammankomsten.
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Sädana voro de uppträden, genom hvilka Hattarna

mägtade att på riddarlmset få Utskottets åtgerd, dess

befallning om tropparnas hopdragande, förklarad laglig.

Också inom de andra stånden voro öfverläggningarna

härom mycket oroliga; men närmare underrättelser

om förhållandet hafva ännu icke blifvit ur proto-

kollen framdragna. Man vet blott, att Frankrike äf-

ven på dessa stånd otTrade mycket penningar, och

att icke blott borgrarna utan äfven, ehuru med möda,
presierna öfvertaladeä att instämma i adelns beslut.

Bondeståndet ensamt stod orubbligt qvar på fredens

och lagliglietens sida >).

TOLFTE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1740-1741.

JOHAN AXELSON GYI LENSTIERNAS FÄNGSLANDE OCH

RÄTTEGÅNG.

Genom ofvan omtalade strider hade väl Hattarna

lyckats vinna seger i fråga om krigsfolkets sam-

mandragning. Men sättet, hvarpå den blifvit vun-

nen, alstrade icke blott hos Mössorna utan ock hos

många andra en för Hattarna olycksbådande för-

bittring. Dessa sednares vanliga ord, om svenskarnas

oemotståndliga tapperhet och om ryssarnas oefter-

rättliga feghet, hade väl för de krigiska åsigterna

vunnit en hop menniskor, som ej kunde bedöma för-

hållandet, och tillika hufvudstadens lägsta samhälls-

klasser, hvilka, utfattiga, som de voro, hade i hän-

delse af krig, föga gerder att erlägga, föga inqvar-

') Danska, franska och österr. min. br. Adelns prot.

d. 16, 19, 2.3 Febr, 1741. Säfstaholm. Politiska och

Ministeriella Handl. 1697—1789. Fol.
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teringar att mottaga. Men bland de Stockholins-.boar,

som egde något att förlora, och bland hela landt-

befolkningen hade Mössornas fredliga åsigt en be-

stättid och Icrtfarande öfvervigt; och den ännu icke

afslutade efterräkningen för troppsändningarna 1739
kunde lätt under sådana omständigheter leda till svåra

uppträden, måhända till en ny statshvälfning. Många
bland Hattarna, och äfven några utländska sändebud,

t. ex. de från Preussen och Saxen, trodde Gyllenborgs

fall nästan oundvikligt, så framt ej Hattarna g(;nom

något nytt uppslag kunde gifva tänkesättet en ny
vändning.

Men hvori skulle detta uppslag bestå? och hur

åstadkommas? Hvad Hattarnas belägenhet fordrade,

var någon kraftigare åtgerd, någon märkligare tilldra-

gelse, som skulle på en gång uppskrämma ailmän-

heten till misstankar och hat mot Mössorna, och tillika

afskrämma dessa sednare från ytterligare motstånd.

Ingenting kunde härtill vara tjenligare, än om man
lyckades bibringa folket en fast öfvertygclse derom,

att Mössorna förehade landsförrädiska stämplingar

med Ryssland. Hattarna hade väl redan tillförene

antydt tillvaron af dylika förhållanden; men nu ön-

skade och beliöfde man några i ögat fallande verk-

ligheter och bevis för att gifva styrka och fart åt de

förut sväfvande anklagelserna.

Sådana mer eller mindre tadelvärda verkligheter

saknades icke, och hvarje skarpsyntare man kunde

förstå, att bland Mössorna måste finnas personer,

som underhöllo hemliga förbindelser med Bestuschew.

Det blcf således endast fråga om att få dessa för-

bindelser lagligen bevisade lör att sedermera kunna
dem lagligen beifra.

Men något hvar anade ock, att Hattarna voro

skyldiga till samma slags förbrytelse, och det i lika

hög grad. Så var ock händelsen. Gyllenborg, Rosen
och Palmstierna underhöllo med franska sändebudet

täta och mycket vänskapliga förbindelser, dels per-
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sonligen, dels genom A. J. v. Höpken och Klas Eke-
blad, m. fl. Huruvida nu dessa förbindelser, sä Mössor-
nas som Hattarnas, innebure landsförräderi eller ej,

det berodde på de använda medlen och på det åsyf-

tade målet, hvilket sednaro af hvartdera partiet upp-
gafs vara fäderneslandets bästa. Säkert är, att detta

också var, och det på båda sidorna, mångas verkliga

afsigt; ehuru de tilläto sig att för dess främjande be-

gagna tadelvärda medel. Att nu Hattarna ville an-

klaga Mössorna för ett fel, till hvilket de visste sig

sjelfva vara lika skyldiga, sådant tycktes strida mot
finkänslighetens bud; men Hattarnas ledare läto sig

icke af denna betänklighet hindras. Anmärkas bör

ock, att Hattarnas förbindelse med sändebudet från

Frankrike, Sverges dåvarande vän och bundsförvandt,

var pä sätt och vis mer ursäktlig och mindre brotts-

lig än Mössornas med sändebudet från Ryssland,

den stat, med hvilken Sverge höll pä att komma i

öppet krig.

En bland de Mössornas anhängare, som drefvo

besagde olofiiga underhandlingar, var Gustaf Johan

Gyllenstierna, vanligen kallad blott Johan Gyllenstierna.

Hans far, landshöfdinge i Nylands- och Tavastehus-

län, gynnade Mösspartiet till följd icke blott af grund-

satser, utan ock af siägtförbindelser, varande syskone-

barn med Horns svärfader, och af verksamhetskrets,

varande ämbetsman i det öfver Hattarnas krigsplaner

förbittrade Finnland. Sonen, uppfostrad i sådana för-

liållanden och på ämbetsmanna-banan först framdragen

af Horn, hyste samma tänkesätt. I öfrigt beskrif-

ves han som en kunnig, duglig, men föga pålitlig

person. Sedan Hattarna hade ur kansliet afskedat

Horns anhängare v. Kocken och Nerés, kunde Gyllen-

borg, som nämndt är, icke lätt finna skickliga äm-
betsmän till vården af der förekommande göromål.

Oaktadt sina äldre förbindelser med Horn. blef derföre

Johan Gyllenstierna till följd af sin användbarhet bibe-

hållen och utnämnd till så kallad president-sekreterare,
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vigtiga stats-angelägenheter. Detta blef än mera
händelsen, när han 1740, troligen genom gyllen-

horgska partiets bedrifvande, utnämndes till sekreterare

i Hemliga Utskottet. Sin förmans förtroende här-

utinnan belönade han på så sätt, att han för dess

svåraste vedersakare, Pestuschew, i hemlighet om-
talade, hvad han på ena eller andra sättet fått veta

om Gyllenborgs och Hattarnas förehafvanden. Han
underhöll ock nära bekantskap med mecklenburgska

sändebudet Koppen, hvilken till fördel för Mössorna
mycket blandade sig i dåtidens stämplingar. Hattarna

anade förhållandet och hoppades kunna genom träget

spionerande framdraga det till ful! bevisning och till

offentlig anklagelse. Redan en längre tid, man säger

nära två veckor, hade derföre åtskilliga herrar un-

der hvarjehanda förklädningar, än som tiggare, än

som qvinnor, bevakat engelska, mecklenburgska och

rysska sändebudens boningar för att komma under

fund med, hvilka personer der umgingos, och en

Koppens betjent blef ä Lewenhaupts vägnar mutad
för att anskaffa dylika upplysningar.

Vid ifrågavarande tid hade Restuschew från sitt

hof mottagit en skrifvelse, som sökte förekomma det

hotande fredsbrottet; men som tillika inn»höll några

utfall mot Hattpartiet och mot dess ledare, och hvil-

ken uppsats rysska hofvet önskade få bland sven-

skarna utspridd. Qvällen den 25 Febr. eller två da-

gar efter nyssberättade riddarhus-strid, gingo Gyllen-

stierna och Koppen från denne sednares boning, den

så kallade Lyktan vid Riddarhustorget, och begåfvo

sig till Restuschews hemvist, nära Maria kyrka, i af-

sigt att erhålla närmare underrättelse om berörde

skrift och öfverlägga, om hvad ytterligare göras borde.

Men utanför Koppens boning hade tvänne Hattpartiets

väktare, löjtnanterna Gyllenkrook och Hummerhielm,
tagit plats. Råda jemnte Koppens mutade betjet.t

följde vandrarna i spåren, tills desssa genom en for
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sådant ändamål anbragt lönnport, smögo in i Bestu-
scliews hus, hvarefter löjtnanterna skyndade till

Lewenhanpt med underrättelse om förhållandet. Denne
skickade genast bud efter flere Hattpartiets ledare

och aflardade tillika några dess yngre medlemmar,
hvilka jemnte botjenter och soldater skulle bevaka
Bestuschews port och fasttaga Gyllenstierna, när denne
återvände till sin boning. Sistnämnde tropp anfördes

af Lagercrantz och Stierneld.

När efter slutad rådplägning med Bestuschew
Gyllenstierna och Koppen skulle frampå natten be-

gifva sig hem, blefvo de vid utgången antastade af

Lagercrantz och af dennes sällskap. Koppen lycka-

des undslippa och komma tillbaka in i Bestuschews
boning; men Gyllenstierna blef gripen och genast

förd till Lewenhaupt.
Redan på ditvägen tömde man hans fickor i hopp,

att finna papper eller penningar, som kunde ölver-

bevisa om lörräderi, hvarjemnte man sökte genom
hot eller löften lörmå honom till bekännelser på sig

och på sina vänner, men både det ena och det andra

förgäfves. Införd till Lewenhaupt, såg han der i för-

väg samlade secretissime-beredningens ledamöter samt
llere bland Hattarnas hufvudmän, hvilka ytterligare be-

stormade honom med samma hot och med samma lölten,

men också nu förgäfves. Han ådagalade en viss stolt-

het, och man tyckte sig förstå, att han hoppades, det

Mössorna skulle pä ett eller annat sätt uppträda, till

hans beskydd eiler befrielse. Men dessa herrar drogo

sig skrämda tillbaka, i en tystnad, en nedslagenhet,

som helt och hållet lemnade segern och fältet åt deras

vedersakare, såsom fortsättningen af denna berättelse

visar. Gyllenstierna fann således snart nog, att han
icke af dem kunde vänta något stöd. Hattarna deremot
vidtogo den ena hotande anstalten elter den andra.

Gyllenstiernas papper förseglades ; riddarhuset- förkla-

rado honom adelskapet ovärdig, hvarför han också

hädanefter skulle kallas blott Johan Axelson, nämligen
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efter faderns dopnamn. Sträng undersökning anbe-

falldes, och man fortsatte sina bemödanden att med
lock eller pock förmå honom till bekännelse. Snart

föll han ock till föga och uppgaf ilere personer så-

som delaktiga i samma, om icke åtgerdcr, åtminstone

åsigter. På detta sätt och tillika genom hemliga an-

gifvelser, ty man tillät äfven sådana att inlemnas,

blefvo misstankar och skuggor, mer eller mindre

mfirka, kastade öfver Gustaf Bonde, Ture Bielke,

kanslirådet Bahr och äfven den från gammalt kände

Arckenholtz och en dennes vän Mathesius m. 11.

Hattarna sökte göra saken så vigtig och ohygglig som
möjligt, och tillika att genom sjelfva behandlingssättet

väcka uppmärksamhet, bestörtning och oro. Redan
första natten, och när Gyllenstierna fängslades, blef

hufvudstadens befolkning ur sömnen uppskrämd ge-

nom bullret af vagnar på gatorna och af bultande

pä portarna, båda delarna förorsakade af de herrar,

som i den sena natten reste till eller från Lewen-
haupt. Folk, som frågande skyndade ut, erhöll till

svar, att man upptäckt farliga och förrädiska stäinp-

lingar med Byssland ; men att man nu fått en af

foglarna fast. Med växande styrka utbredde sig oron

och oredan, åtföljda af de vidunderligaste rykten; t.

ex. att konungen vore mördad, att ryssarna nalkades,

att staden hotades med mordbrand o. s. v. För fängs-

lande och hemtande af de öfriga personer, som skulle

i målet höras, valde man äfven sedermera nattetiden

för att, sade mofparlior, genom det ovanliga bullret

än mer oroa och uppreta allmänheten. Några pa-

truller uti^attes ock för att bevaka Bestuschews hus,

och andra hÖllos i beredskap för att höjda de upp-

rorsförsök, man sade sig frukta. Bykten utspriddes

nämligen, att Horn och Mössorna ämnade lägga Sverge

under Rysslands ok. Lagercrantz lät förstå, att han

voro persor.iigen af Bestuschew förföljd; och Palm-
stierna lorsäkrade. oH Gyllennlierna bekant, planer,

som hommo hären alt resa sig på hufoudet. Som
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glädjetecken öfver upptakten blef aftonen derpå riddar-

huset illumineradt, och till målets utredning och af-

dömande tillät sig Hemliga Utskottet att sjelfrådigt

och utan ständernas hörande, utvälja bland sina egna

medlemmar en nämnd, bestående af tolf personer

med den ifriga Hatten Henrik Jakob Wrede till ord-

förande. Don kallades förraderi-kommisajonen eller

kommissjo7ien öfver riksförrädarne ; ett namn, som
genast och omedelbart kastade svåra misstankar på
en hvar, som blef till denna domstol instämd.

De åsyftade verkningarna uteblefvo ej. Många
bland hufvudstadens innevånare trodde fullt och fast

på de utspridda och oroande sägnerna. Folksvär-

mar tågade under vilda rop genom gatorna; Koppens
fenster blefvo utslagna, och de dä för tiden brukliga

portechaise-bärarne vågade af fruktan för massorna

icke betjena sådana personer, som voro misstänkta

för delaktighet i Gyllenstiernas företag.

Rättegången fortfor, men drogs med flit på tiden

för att kunna allt framgent begagnas som medel att

reta allmänheten och skrämma Mössorna. Gyllen-

stierna förlorade slutligen allt mod och all hållning.

Han förödmjukade sig till ovillkorliga och stränga för-

dömelser ö!ver sitt och sina vänners uppförande,

men vågade aldrig framkasta ett enda ord om Hattar-

nas likartade beteende. Den 12 Juni 1741 inlem-

nade han till kommissjonen en skrift, i hvilken han

bönföil om lindrigare strafT, men tillika kallade sig

sjelf en den grö/sia missgerningsman, för hvilken, om
han finge höra öfver sig uttalas den dom, han genom
sina svåra brott förtjenat, blodet visserligen skulle

stelna, håret resa sig, hjertat förtvina, och själen t

ömkligaste tillstånd lemna sin boning till ett spoUvär-

digt vedermäle af den olyckligaste ynglings misshandel.

Kommissjonen, som några säga, uppeggad af Coyet,

Lagercrantz och Palmstierna i), ansåg honom böra

') Dessa herrar sutto likväl icke i kommissjonen enligt den

uppsats, vi haft tillfälle se.



95

mista lif, ära och gods. Men dä ingick han till stän-

derna med en ny böneskrift af lika förödmjukande

beskaffenhet som den förra. Adeln och presterna be-

viljade lindring, men borgare och bönder yrkade på

lifsstrafT, envist och länge; tills ändtligen borgrarna

läto beveka sig. Till följd af tre stånds beslut blef

således lifsstraflet förvandladt till lifstidsfängelse, hvar-

jemnte han, som det säges, enligt förslag af Lager-

crantz, skulle i halsjern stå vid skampåle en timme

på Gustaf Adolfs torg i Stockholm och sedermera

en timme på torget i hvarje stad, som han reste

igenom under färden till sitt blifvande fängelse. Sam-
tidigt härmed skall dock hans fader under en mid-

dagsmåltid och vid en då föreslagen skål hafva helsat

Karl Gyllenborg med följande rim:

Min son man döml, till Marstrand sändt.

Dit väntar han sin president.

Domen öfver Gyllenstierna liksom dennes böne-

skrifter blefvo tryckta och utspridda, troligen också

i den afsigt, att de härda omdömen, han uttalat öfver

sina och sina vänners planer, cch hvilka till en del

äfven biifvit i kommissjonens utslag upprepade, skulle

komma till allmänhetens kännedom och gilva fart

och styrka åt det misstroende och det hat, man sökte

mot Mössorna utbreda.

Emellertid blef han nu insatt på Marstrands

fästning ^). Två år förflöto. Under denna korta tid

hade Hattarna börjat krig mot Ryssland och derun-

der förlorat hela Finnland samt biifvit tvungna att

bedja om fred. Vid underhandlingarna om dess villkor

lät Elisabet förstå sin önskan om tillgift och fri-

het åt alla dem, hvilka 1741 biifvit straffade för sina

förbincfelser med Restuschew; således äfven åt Gyllen-

stierna. Också bland ständerna höjdes tlere röster i

samma anda, och Hattregeringen måste bifalla. Gyllen-

') Andra säga: Kalmars slott.
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stierna frigafs och reste utrikes. Om hans sednare

öden har man för det mesta blott lösa rykten, t. ex.

att han i Hamburg, under antaget nauin af baron
Blom, skuldsatte sig genom hvarjehanda slöserier;

att han der stundom tjenstgjorde som betjent på
ett kalfehns; att han dereftor med något uppdrag
från Ryssland vistades i Niirnberg i) o. s. v. Sina

sista är tillhragte han i LifTland eller Kurland, lef-

vande förnämligast af ett rysskt årsunderhåll. Han
dog 1764 eller vid samma tid, Mössorna återigen

kommo till välde.

Åtgerden mot Gyllenstierna var vidtagen icke en-

dast för att få honom eller någon annan enskild per-

son öfverbevisad och straffad; utan ock, som antydt

är, för att bekomma något slags lagligt skäl att be-

skylla hela Mösspartiet för landsförräderi. Den nu
gjorda upptakten borde följaktligen erhålla så stor

utsträckning som möjligt. Med anledning häraf och

med stöd af några (ryllenstiernas uppgifter lät den s.

k. Förräderi-kommissjonen inkalla och förhöra många
andra personer; vi nämna blott de förnämsta.

En sådan var Gustaf Bonde. Men dennes stilla,

försigtiga och eftergifna lynne var så allmänt bekant,

och hans uppförande hade varit så oförargligt, att

han efter några gifna förklaringar blef helt och hållet

frikänd.

För Ture Bielke tog målet en svårare vändning.

Åf mer högstämdt lynne, hade han i(tke dolt hvarken

sitt missnöje med Hattarna eller sin önskan om upp-

rättelse. Hans fördelaktiga utseende och hans rykte

för ära och ujiprigtighet, för kraft och tapperhet, in-

verkade på alla, hvarjemnte han troddes stå i nära

') Voltemats anekdoter i Kongl. Vetenskaps Akademiena bi-

blictek.
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förbindelse med konungen, och således vara en gan-

ska farlig motståndare. Man ville ock veta, att han
var en bland dem, som utdelat några från England
komna mutor. De bevis, som vid nu anställd rätte-

gång mot honom framlades, voro dock så obetydliga,

att sjelfva den allmänna åklagaren tillkännagav det

han icke kunde på dem grunda något ansvars-påstå-

ende, hvarföre ej heller kommissjonen kunde fälla

Bielke till något ansvar. Men det af Hattar beherr-

skade Hemliga Utskottet tillät sig då, att på eget be-

våg och utan ransakning, utan skäl och utan laga

dom förvisa honom från hofvet, från hufvudstaden
och från allt umgänge med främmande sändebud,
samt förbjuda honom all inblandning i ständernas då
faslställda plan; alltsammans under hotelse, att eljest

skulle, hvad honom nu lades till last, blifva ånyo
undersökt och beifradt; — ett skrämskott som fri-

hetstiden lånat eller bibehöll från den föregående en-

väldstiden i). Om de bevis, på hvilka utskottet fotade

denna stränga och godtyckliga dom, innehåller dess

skrifvelse följande märkliga ord och bekännelse: ehuru
de nu förekomna anledningarna till Ökande af riksens

ständers förra ovilja mot grefoe Bielke icke kunna
lagtigen bevisas; så äro de dock så nära liknande

sanni7ig, att Hemliga Utskottet under närvarande om-
ständigheter och för rikets trygg- och säkerhets skull

ej kan underlåta att honom ofvannämnde bestraffning

ålägga 2). Det var Lagercrantz, som genomdref detta

utskottets beslut, och han gjorde det genom att fram-
kasta allehanda beskyllningar, hvilka han förklarade

sig väl icke kunna bevisa, men om hvilkas sanning
han vore lika öfverlygad som derom, att Gud är Gud.
Han läc till och med undfalla sig det påstående, att

M 16. 2:dra upp',, sid. 309, 213. 17. 2:dra uppl. sid. 392.

*) Säfstaholm. Rikadagshandl. Fol. 1727—1748 sid. 1001.

FryxeiU Ber. XXXY. 7
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de afsatta riksråden ljugit som nedriga V skälmar;

ehuru man ej hade hevis på allt. Bielke begärde

laglig undersökning och rättegång; men någon sådan

blef icke anställd. Utskottet dömde honom ytterligare

från den årspenning af 4,000 d. s. m., som ständerna

hade 1739 honom tillerkänt; men på begäran af ut-

skottets presterliga medlemmar blef denna del af be-

strafTningen hänskjuten till ständerna, emedan den

kunde på sätt och vis anses som ett beskattningsmål.

Troligtvis hoppades presterna att härigenom bereda

någon lindring; men för tillfället var den hos allmän-

heten uppjagade förbittringen så stor, att ständerna

förklarade Bielke förlustig nämnde sitt års-anslag. —
Den 1739 afskedade rådsherren Ernst Johan Creutz

blef likaledes genom Gyllenstiernas uppgifter invecklad

i målet. Rättegången mot honom fördes med mindre

förbittring än mot Bielke; men i öfrigt på samma
sätt, och äfven med samma utgång.

En Mathesius, anställd i kansliet som finsk trans-

lator. hade vid riksdagen 1738 varit handtlangare åt

Mössorna och underhållit förbindelse med de mot

krigspartiet förbittrade finnarna. Afven vid riksdagen

1741 hade han i samma anda arbetat tillsammans

med Arckenholtz och med Finnlands riksdagsmän.

Han hade ock på källare och i samqväm påstått,

att troppsändningen 1739 varit onödig, skadHg, och

med afseende på Rysslands magt och Sverges van-

magt löjlig; — att finnarna, ifall man började ett

onödigt krig, skulle troligtvis öfvergå till ryssarna; —
att de 1739 afskedade rådsherrarna varit oskyldiga

och skulle snart få upprättelse; — att de skydds-

tullar, som till manufakturernas upphjelpande blifvit

påbudna, vore skadliga ; — att man snarare borde an-

taga grundsatserna af en friare handel; — att ban-

kens säkerhet och bankosedlarnes värde förminskades

genom gyllenborgska regeringens förvaltning o. s. v.

') Infama.
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De flesta anklagelser, som emot honom framlades, voro

grundade icke pä några hans gerningar, utan på dy-

lika hans utlåtelser. En punkt gick honom dock
närmare pä lifvet. Han var tjensteman i kansliet

och således lagligen förbuden allt umgänge med främ-
mande sändebud, och likväl kunde icke förnekas, att

han varit hos rysska legations-sekreteraren. Han på-

stod väl, att besöken afsett blott några hans enskilda

fordringar af rysska undersätare; men det var troligt

och af alla trodt, att politiska öfverläggningar utgjort

förnämsta samtalsämnet. Då han likväl omöjligen

kunde förmås att sådant frivilligt erkänna, beslöt re-

geringen använda tvångsmedel. I Stockholm fanns

ett underjordiskt fängelse, hvarest man plägat med
hvarjehanda pinoredskap tvinga tjufvar och andra miss-

dådare till bekännelse, hvarföre stället kallades Tjuf-
källaren, vanligtvis dock llvita Rasten. Plågorna voro

sä svåra, att sällan kunde någon der uthärda mer än
2i timmar i). Mathesius uthärdade 48, utan att den
fordrade bekännelsen kunde framtvingas. På hvad
man visste, dömdes han dock till en månads vatten

och bröd med derpä följande afbön och landsförvis-

ning. Ständerna gjorde det tillägg, att landsförvis-

ningen skulle föregås af fängsligt förvar, så länge,

hette det, som närvarande konjunkturer puslode. Ar
1743 blef han dock af samma skäl som Gyllenstierna

befriad.

Mot ingen voro Hattarna sä förbittrade som mot
Arckenholtz till följd, dels af minnena från riksdagen

1738, dels af farhågor för hans duglighet och an-
seende hos bönderna, hvilka 1740 önskade honom
till sitt ombud i Riksens Ständers Kontor; dels af

harm öfver hans fortfarande verksamhet i Mössornas
tjenst. Han hade nämligen på ungefär samma sätt

') Uppsala. Stieinald&ka saml. En uppsats, som säger, att

Hvita Hästen var ett osnyggt hvalf, 4 alnar långt och 3
alnar högt, men icke beläget under jorden, ej heller så plåg-

samt som andra pinorum.
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som Mathesius yttrat sig ogillande öfver Hatt-regerin-

gens åtgerder, och han troddes dessutom hafva författat

eller kringspridt flere mot densamma rigtade smyg-
skrifter, bland andra ock en, kallad »öen Svenska

SqvaUrann. Denna hade på ett gäckande, stundom
sanningsenligt, stundom öfverdrifvet sätt, beskrifvit de

unga olficerarne och en hop andra krigslystna med-
lemmar af Hattpartiet och laggt i deras mun alle-

handa skrytsamma ord och förutsägelser; t. ex. huru

ryssarna skulle öjverraskas, skrämmas och bortjagas;

— huru de återvunna östanhafsländerna skulle styras

;

— huru för att ständigt hälla ryssarna tUlbakaträngda

till Moskwa, nian borde öfver Finnland och östan-

hafsländerna tillsätta en egen storhertig, som skulle

ho i Petersburg ; — huru man tyckte Lewenhaupt der-

till mest passande; — huru man med anspelning dera

drack skålar för hertig Karl af Finnland och detta

i Lcwenhaupts egen närvaro o. s. v. Uppsatsen

ansågs qvickt skrifven, men tillika så vådlig och

brottslig, att regeringen lät den af bödeln uppbrännas.

Liksom med Mathesius, sökte man ock genom 48
timmars fängelse i Hvita Hästen förmå Arckenhoitz

till bekännelse af svårare brott, men fåfängt; och

kommissjonen kunde ej fälla honom till mer än en

månads vatten och bröd. Men ständerna tillade fän-

gelse på behaglig tid, förbehållande sig att bestämma,
när han skulle derifrån utsläppas. Det var Lewen-
haupt, Lagercrantz och Coyet, hvilka drefvo utskottet

och ständerna till dessa skärpningar af straffen öfver

både Mathesius och Arckenhoitz. Den sistnämnde

återfick likväl friheten år 1743 på samma sätt som
Gyllenstierna och Mathesius i).

') I Uppsala, Stierneldska saml., finnes en uppsats om fri-

hetstiden. Den innehåller, att Gyllenstierna 1744 i Hamburg
råkade Arckenhoitz och då uttalade sin ånger öfver de osanna

anklagelser, han, lockad och tvungen, hade mot Arckenholta

framkastat; — att Gyllenstierna, i fängelset underrättad om
de marter, man ådömt Arckenhoitz och Mathesius, hade rtidan



Ofvanberättade domslut ådagalägga tydligen, huru

oförsynt det rådande partiet satte sig öfver både

lagens och billighetens fordringar; och huru det för-

ledde både utskott och ständer att skärpa de ut-

slag, som af domstolen blifvit fällda, och att göra

det egenmäktigt, ty ingendera hade laglig rättighet

dertill, — och godtyckligt, ty för de gjorda skärp-

ningarna blefvo inga lagliga skäl anförda, endast det

rådande partiets misstankar, önskningar, tycken. Så-

dan var ock andan i flere partiets åtgerder, livilka

öppet sökte införa ett skräckvälde, som skulle ned-

tysta all motsägelse och afskrämma frän all gransk-

ning af den dåvarande parti-styrelsens uppförande.

Flere både yttranden och åtgerder visade, hur långt

man i denna rigtning gick, eller ämnade gå; t. ex.

man påstod, att hvarje öppet tadel öfver regeringen

borde förbjudas: emedan det hos främmande magter

nedsatte förtroendet till samma regering ; — man åbe-

ropade exemplet af Venedig, hvilken stat var i hög

grad fri, men hvarest personer, som klandrade styrel-

sen, plägade försvinna. Erik Bonzelius tyckte väl,

att ett fritt folk borde fä fritt tala om sitt fädernes-

lands angelägenheter ; men hans motsägelse gjorde

föga intryck. Man sökte, skref ett främmande sän-

debud, att utrota både tänkare och tankar, ja tanke-

då ångrat sig; — att Gyllenstierna ej fick begagna bläck

och papper för att uppsätta berättelse härom; — men att

honom tilläts att för en baron Lejonhufvucl, fänrik vid gardet,

till sitt samvetes lättande förestafva sina ångerfulla tänke-

sätt, sina återtagna beskyllningar, sina varningar till dom-
rarne; — att Gyllenstierna för flere andra vakthafvande office-

rare upprepat sädana sina åsigter och känslor; — men att

han icke förnummit några följder af hvarken det en"» eller

det andra; — att Gyllenstierna icke begått något ann?t brott

än att hafva olofligen besökt Bestuschew; men att detta

skett endast i afsigt att förekomma kriget. Sistnämnde upp-
gifter förekomma ock i ett bref från Koppen (denne var dock
en Mössorna* partivän) till Ungern Sternberg af 29 Okt.

1742, befintligt i Uppsala, Rosenhanska samlingen.
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förmågan sjelf^). När inför Hemliga Utskottet om-
talades, huru i landsorterna många personer klandrade

Hattarnas uppförande under riksdagen 1738—1739,
ville Stiernstedt. att landshöfdingarna skulle åläggas

laija reda pä, fivilka de personer voro, som förde

slikt tal. Plomgren ansåg bästa medlet vara, att låta

slå hufvudel af en eller annan, som gjort sig till di/-

likt straff förtjent. Om, hette det vidare, om man
redan vid förra riksdagen brukat sådant allvar, skulle

tillståndet nu varit bättre. I verkligheten gick man
likväl icke så långt som i orden, dock ganska långt,

och mycket längre än rättvisa, billighet och sund

statskonst medgåfvo. Riksdagsbeslutet 1741 hotade

med allvarligt straff dem, som af okunnighet eller

illvilja tadlade riksens ständers rådslag och föreskrif-

ter -). Många personer blefvo ock lagförda, stundom
älven straffade endast derlöre, att de vågat tadla

Hattarnas åtgerder. Så ungefär förfor man mot en

borgmästare Herkepeus, en häradshöfding Cederfelt,

m. (1. Grefviniian Keenstierna, misstänkt för hemlig

förbindelse med Bestuschew, blef af sin betjent an-

gifven, såsom den der haft smädliga yttranden om
Malcolm Sinclair och om troppsändningen 1739. Kom-
missjonen kunde icke fälla henne till ansvar; men Palm-

stierna tyckte, att hon borde landsförvisas. Ofvermo-

diga af sin medgång, togo Hattarna några närgångna

steg, älven mot de utrikes beskickningarna. Kop-

pen blef genast vid Gyllenstiernas fängslande förvisad

ur Sverge; detta oaktadt de andra sändebudens in-

sagor, och oaktadt man erinrade derom, att de stämp-

lingar, Koppen 1741 förehåll i Stockholm, voro min-

dre brottsliga än de, Gyllenborg sjelf hade 1716 och

') Exterminer les raisonneurs, le raisonnement et la raison

méme.
') Ungefär samma åtgerd, som envålds-tiden tillgrep för att

skydda konungeas rådslag och beslut. Se 18. 2:dra uppl.

sid. fi4.
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1717 föreliaft i London i). Stockholms pöbel var ock

af Hattarna så uppretad, att Bestuschew skymfades

och knappt vågade visa sig på gatorna. Gyllenborg

lärcr tillika hafva hos vederbörande regeringar begärt,

det både Bestuschew och engelska sändebudet Bur-

naby måtte återkallas.

Efter att hafva följt gyllenstiernska rättegången

till dess slut, vilja vi med berättelsen om andra der-

med sammanhängande ärender återvända till tidpunk-

ten af dess början. Ryktet om de förräderier, som
blifvit upptäckta, kringspriddes genast och i så för-

storad och ohygglig gestalt, att äfven Mössorna deraf

skrämdes och förstummades. De kunde ej heller

veta, om icke några inom deras parti möjligtvis in-

låtit sig i stämplingar, sä ohyggliga, så svarta, som
dem Hattarna nu utmålat. Af fruktan att sjelfva

misstänkas för något dylikt, vågade Mössorna, i syn-

nerhet under första förvirringen, icke uppträda till

försvar för sina vänner, eller sina grundsatser. Deras
förnämsta talare, en Didron, Hammarberg, Lilliestierna,

Ungern-Sternberg, tystnade eller till och med instämde

i Hattarnas stränga utlåtelser. Sistnämnde parti före-

slog en skrapa åt bönderna för dessas tilltag att ge-

nom en beskickning till Hemliga Utskottet ogilla de

krigiska åtgerderna -), och Mössorna vågade ej mer
sätta sig deremot. Många bland dem och äfven några
bland Hattarna drogo sig nu liksom 1739 helt och
hållet ifrån riksdags-göromålen, för all, hette det, slippa

höra ungdomens glåpord, eller slippa hevillna de våld-

samma och vådliga åtgerderna. Ingen bland Mössorna
vågade mer lemna Bestuschew någon underrättelse,

och flere bland dem uppbrände sådana papper, som

') 29. 42—64.
») Sid. 84.
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kunde gifva minsta anledning till förföljelse; en åt-

gerd, som äfven Koppen hade i första förskräckelsen

tillgripit. Fredrik blef mycket orolig, ocli Ulrika

Eleonora gret af ängslan öfver den vändning, sakerna

togo. Hattarna deremot triumferade och sökte ut-

tyda Mössornas nu inträdda tystnad och eftergifvenhet

som en följd af ändrad öfvertygelse, samt uttalade

offentligen sin glädje öfver den enighet, som till följd

af Gyllenstiernas fängslande hade ständerna emellan

inträdt, och sjelfva Didron, i början fattad af samma
häpenhet som de öfriga Mössorna, instämde i dessa

glädjebetygelser.

Hattarna hade goda skäl till sitt triumferande.

Mössorna vågade ej mer fortsätta den med så myc-
ket buller öppnade räfsten för tropp-sändningarna

1739; ej heller att med samma kraft som förut mot-

sätta sig den 1741 föreslagna tropp-sammandragnin-

gen; hvaremot Hattarna mer och mer fingo fritt fält

för verkställandet af alla sina planer ^).

Vår berättelse om gyllenstiernska rättegängen må
afslutas med några anmärkningar, gjorda af en häf-

datecknare, som förut behandlat samma tidehvarf.

Han säger: );det lyckades visserligen Hattarna, genom
watt förstora och utbasuna Gyllenstiernas brott att till

»en tid hos den stora allmänheten väcka en obestämd

»misstanka om förräderi hos alla dem, som motar-

»betat krigsplanerna, och att derigenom för tillfället

»förstumma dem; men desto större blef dessas för-

»bittring, då de sågo sig utsatta för olagliga förföl-

»jelser, kränkande misstankar, satta i gång till en del

»af sådana personer, om hvilka de med visshet och

»med sanning trodde, att de med den fransyska mi-

*) Danska, franska, prensa., sax. min. br. samt adelns
prot. från samma tid. Ländes bibliotek i Kassel.
Stoeplers Geschichte von dem Zustande Schwedens etc. I

riddarhus-arki vet finnes dessutom rörande gyllenstiernska

rättegången flere folioband, som blifvit begagnade af hrr

Malmström och Tengberg, hvilkas uppgifter vi härutinnan följt.
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);nistern bedrifvit lika stor otrohet, som Gyllenstierna

wmed den rysska, att de sammansmidt och samman-
wsmidde riksdagsränkor och smäueskrifter, långt värre

»ån Arckenholtz. Värst var dock, att hemliga angif-

uvelser, utomordentliga domstolar, fångars pinande,

»domars godtyckliga skärpning af dem, som icke ägde

»någon domsrätt, allt i strid med den få år förut

»antagna nya lagen, undergräfde rätts-säkerheten och

»förvillade det allmänna rätts-medvetandet i landet, —
»och upplöste den aktning iör lag, — som allena kan

»gifva verklig frihet åt ett folk» M.

TRETTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1740—1741.

FRÄMMANDE MAGIERS FÖRSÖK ATT HINDRA KRIGETS

UTBROTT.

Att afböja det hotande fredsbrottet var en liflig

önskan hos flere främmande styrelser och ej minst

hos den i Ryssland. Der herrskade nu den nyss af-

lidna kejsariiman Annas systerdotter, hertiginnan Anna
af Braunschweig, hvilken, sjelf obetänksam och svag,

befarade uppror bland egna undersåtare. Nära för-

bunden med Österrike, var hon ock pligtig bispringa

nämnde magt under dess kamp mot konungen i

Preussen. Hon önskade således fred med Sverge, och

man säger, att för dess bibehållande hade Ostermann
velat till och med frivilligt återlemna Keksholm och
dess län 2)? Säkert är, att Ryssland gerna såg de

andra staternas bemödande att förekomma kriget.

') Malmström 2. 304. Vi erkänna med tacksamhet den led-

ning och myckna hjelp, vi under nedskritVande af närvarande

del haft af så väl denne författares som af herr Tengbergs

behandlingar af ifrågavarande tidehvarf.

*) Manasteins memoirer 2. 134.
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Bland dem, som arbetade i sådan rigtning, var

äfven England. Vi hafva redan omtalat dess 1739
anställda försök, samt huru de misslyckades, till en

del genom Finchs personliga uppförande i). Det gick

nu på ungefär sariima sätt. Efter Finch, kom en

legations-sekreterare vid namn Burnaby. Denne an-

mälde sig hafva fördelaktiga cnbud att göra. Vid

något samtal härom förklarade sig Gyllenborg icke

för tillfället kunna säga, huruvida Sverge skulle fästa

sig vid Englands förslag eller ej. Vare sig af ret-

samhet eller förhastande, svarade då Burnaby, att

Sverge troliglvis kJ^ kunde ofgöra denna fråga, innan

Frankrikes utlåtande hunnit anlända. Gyllenborg tol-

kade orden såsom en mot Sverge och mot dess ko-

nung rigtad förebråelse för beroende af Frankrike,

och afbröt samtalet. Några trodde, att han var glad

öfver en dylik erhållen eller tagen anledning att om-
intetgöra hela underhandlingen, aflägsna sändebudet

och sålunda förekomma all närmare förbindelse mellan

Mössorna och engelska hofvet. Svenska regeringen

gaf nämligen tillkänna, att den ej mer ville mottaga

några meddelanden genom herr Burnaby. Den en-

gelska blef än mer uppbragt mot Gyllenborg, och be-

fallde Burnaby att genast och utan afsked lemna

Sverge. En ankommen skrifvelse från konungen i

England blef af Hemliga Utskottet ouppbruten laggd

till handlingarna.

Äfven konungen i Danmark sökte upprätthålla fre-

den. Flere bland skälen dertill äro redan uppräknade-).

Vi tillägga några andra: nämligen, att han ville hvarken

genom understöd åt Sverge bidraga till återupphjelpande

af dettas fordna magt — ej heller genom understöd

åt Ryssland reta svenskarna och tillintetgöra dessas

benägenhet för en dansk tronföljare och för en skan-

') Se sid. 12—14.
') Se sid. 46.
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dinavisk. förening. Ledd af sådana åsigter, önskade

danska regeringen så länge möjligt förekomma kriget.

Samma önskan hystes ock af Holland för han-

delns skull; och af Oslerrike, på det bundsförvandten

Ryssland icke måtte hindras från att deltaga i prag-

matiska sanktionens försvar mot Preussen.

De tre staterna, Danmark, Holland och Österrike,

vände sig fördenskull till regeringen i Sverge med
fråga om orsaken till krigsrustningarna och med an-

bud af bemedling. Men Sverges styrelse önskade krig,

och således icke någon förlikning, någon medling.

Den vågade likväl icke tvärt tillbakavisa de gjorda

anbuden, utan fördröjde i stället sitt svar så länge,

tills krigsförklaringen hunnit utfärdas, hvarefter na-

turligtvis hvarje fråga om medling måste förfalla.

Med Frankrike vacklade förhållandet fram och

tillbaka. Hofvet i Paris ville väl genom Sverge hin-

dra Ryssland från att hjelpa Österrike, och uppma-
nade derföre till både rustningar och hotelser. Men
stundom tycktes det med kännedom af Sverges ringa

krafter halva fruktat en olycklig utgång, hvarföre det

ville tills vidare uppskjuta krigets utbrott, för att om
möjligt genom blotta hotelser binda Rysslands händer.

I bref till sin regering i) yttrade dock S:t Severin

mycken farhåga, att Gyllenborg skulle för mycket bråd-

störta saken, och när Hattarna våren 1741, öfvermo-

diga af sin framgång i gyllenstiernska målet, började

än mer påskynda krigsförklaringen, sade samma S:t

Severin till saxiska sändebudet rent ut -): jag har

ingen del i detta äfventyrliga företag ^). Frankrike

har alltid uppmanat härvarande regering till ett mera
lugnt och sanmdt uppförande; men denna har ej för-

stånd nog att följa goda rad *j ; ty jag far till svar,

») Den 21 Nov. 1740.

*) Dresden. Geheim. ark. Saxiska sändebudet Walters bref

till sin regering d. 19 Maj 1741.

*) Extravagance de Snede.

*) lucapable ä profiter d'uu bon couseil.
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att svenskarna numera lila på sig sjelfva och ej på
några så kallade vänners hjelp ^). Att likväl längre

fram och i afgörandets stund Frankrike sökte med
både råd och mutor påskynda krigsförklaringen, skall

i det följande visa sig.

FJORTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1740—1741.

HATT-REGERINGENS FÖRBEREDELSER TILL KRIGSFÖR-

KLARING OCH KRIG.

Upptakten af Gyllenstiernas stämplingar hade, som
sagt är, gifvit Hattarna mycken öfvervigt och mycket
öfvermod. Ehuru krig ännu icke blifvit förklaradt,

och ej heller kunde pä hela 2 månader derefter hvar-

ken förklaras eller begynnas; vidtog dock styrelsen

redan nu flere anstalter, som tydligen ådagalade, att

den fullt och fast beslutat gripa till vapen, och tillika, att

den trodde sig säker om ständernas bifall. Redan i

Mars 1741 började för härens behof stora bagerier

sättas i verksamhet; — i April utnämndes en högste

uppsyningsman öfver alla förråder och förrådsskaffare

i Finnland; — i Maj befalldes några finska regementer

närma sig gränsen och de svenska att hålla sig fär-

diga till uppbrott, hvarjemnte stora flottan redan nu
anlände från Karlskrona till Finska Viken; — och i

Juni seglade galerflottan från Stockholm till den blif-

vande krigsskådeplatsen. Några tro, att regeringen

skulle redan vid denna tid börjat kriget, så framt ej

hvarjehanda oumbärliga hjelpemedel saknats. BehöOigt

') Preuss., sax. och franska min. br. samt adelns prot.

för denna tid. Kassel Ländes bibliotek, Stoeplers Geschichte

von dem Zustande Schwedeus.
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foder åt hästarna var nämligen nu på vårsidan icke

mer att i Finnland tillgå. Drygaste delen af der-

städes samlade förråder hade ock blifvit medtagen af

de svenska 1739 dit öfverskeppade tropparna; och

en annan ej obetydlig del hade måst bortgifvas åt

Österbottens hungrande och knotande allmoge. Man
sökte fylla bristen genom de bevillningar, till hvilka

ständerna öfvertalades; nämligen fortfarandet af förut

medgifna gerder, försvars-hjelpen frän 1734 och kon-

sumtions-afgiften frän 17^9, och dessutom af en nu
påbjuden skatt för brännvins-bränning. Ploingren ville

ytterligare, att, i händelse af behof, skulle kollegierna

utlemna i förskott alla under deras vård stående me-
del, den personliga lönings-staten dock undantagen.

Man kastade ock begärliga blickar på banken. Främsta
medlemmen i dess styrelse var J. Thegner, samme
man, hvars mod och motstånd fordom räddade verket

från de försök, Karl den tolfte och Görtz på sin tid

gjorde 1). Han blef nu från denna sin plats afskedad;

— några säga derföre, att man fruktade hans lik-

artade motstånd vid nu förehafda likartade planer;

— eller, och troligare, derföre, att han numera fyllt

sina 82 år. Valet af efterträdare bar deremot en

omisskännelig prägel af parti-beräkning; ty dertill ut-

sågs Fredrik Gyllenborg, hvilken var kansli-presiden-

tens bror och tillika känd som en bland Hattpartiets

verksammaste röstvärfvare, outtröttligaste mellanlöpare,

samt i fråga om utdelande af mutor och ordnandet af

fritafflar som partiets kanske högst betrodde man; —
en person, af hvilken Hattarna således kunde vänta un-
derstöd i alla sina planer, äfven i de på banken; häldst

vid samma tid också Plomgren började att i egenskap
af bankofullmägtig deltaga i verkets styrelse. Hoppet
kom ej på skam. Kort efter Fredrik Gyllenborgs än-

trade till den nya befattningen, lyckades han i bank-
styrelsen och hans partivänner i stånden att genom-

1) 28. 62.
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drifva det beslut, att banken skulle till afhjelpande af

statens behof skänka 1,000,000 d. s. m. och der-

jemnte öppna utsigt till framtida lån. Oaktadt alla

dessa åtgerder hördes dock fredsvännerna fortfarande

påstå, att Sverge saknade tillräckliga medel. Krigs-

partiet mente tvärtom och ville bevisa sitt påstående

genom en öfver penninge-tillgångarna uppgjord för-

teckning, som steg på papperet till 6,900,000 d. s.

m., men enligt fredspartiets mening i verkligheten till

ida mindre ^j *

Som anledningar till hopp om framgång och seger

åberopade Hatta:na Sverges under 20 års fred vunna

') Se här förteckningens innehåll samt Mössornas vid hvarje

punkt då eller sedermera gjorda anmärkningar:

1) Fransyska underhålls-penningar 2,700,000.

Anm. En stor del häraf skulle egentligen icke

utfalla förr än efter 1 eller 2 år.

2) En aparte summa 900,000.

Härmed åsyftades en af Frankrike hemligt lof-

vad tillökning i underhSlis-penniugar.

3) Bankens gafva .^ 1,000,000.

4) Generals-förråds- och uppbrotts-kassorna 1,100,000.

Anm. Häraf hade redan 1,000,000 (?) blifvit

under åren 1739 och 1740 använd till

underhåll af de till Finnland i förväg

sända tropparna.

5) Brännvins- och konsumtions-afgifterna 700,000.

Anm. De stego i verkligheten ej till mer än

350,000.

6) Bevillningen 500,000.

Summa d. s. m. 6,900,000.

7) Ständerna gåfvo dessutom rättighet att för statens

räkning uppläna 4,000,000.

A n m. Man lyckades icke erhålla något lån.

Besynnerligt nog finnas ej i denna räkning upptagna de

300,000 ecus, som Preussen skall enligt flere uppgifter lemnat

Sverge, som underhälls-penningar i det tillämnade kriget mot
Ryssland. Månne de icke blefvo utbetalade?
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styrka; — svenskarnas tapperhet, tor tillfället än mer
lifvad af begäret att återtaga förlorade besittningar;

— rysska folkets trötthet efter det svåra turkiska

kriget; — rysska härens oduglighet, den bestode af

pojkar och sammanrafsadt folk och anfördes af ut-

iändningar, hvilka sökte blott egen vinst; så berättade

Stiernstedt från Kymenegårds län och ungefär lika så

Buddenbrock från sitt högqvarter; — ytterligare Ryss-

lands inre oenighet; Stiernstedt lät nämligen förstå,

huru innevånarne vore utsugna, ledsna och förtviflade;

och på Stockholms kafTehus och källare omtalades,

huru i Ryssland skulle utbrista ett uppror, huru sven-

ska tropparna skulle detsamma understödja och tvinga

styrelsen i Petersburg att afstå flere landskap; man
hade nämligen ej hållit nog tysta de underhandlingar,

Hatt-regeringen bedrifvit med det rysska missnöjet och

med Elisabet. Vidare åberopades det stöd, man in-

billade sig erhålla från Preussen och Polen; äfven från

Frankrike, och för att göra sistnämnde uppgift än mer
sannolik, än mer uppmuntrande, tillät sig regeringen

att inför Hemliga Utskottet framlägga förnämligast

de Tessins bref. som lockade till krig, och mera sällan

dem, som innehöllo varnande underrättelser. Ofta nog
yttrades ock ord af mycken taktlöshet, mycket af

öfvermod. Sverge, sade man, lider nästan mer af

fred än af krig; — och en annan gång, om blott

vår Herre vill förhålla sig neutralt, så äro vi nog
säkra om seger. Åtskilliga fruntimmer talade om sin

längtan att sjelfva få bära vapen mot de hatade

ryssarna, och voro härutinnan så ifriga, att det gaf

Dalin anledning till ett par skämtdikter öfver de nya
amazonerna.

Danska sändebudet berättar en sägen, hvilken,

i fall den är grundad, visar till hvilka låga medel
krigspartiet slutligen nedlät sig. En student, hette

det, som varit hos Arvid Horn, kom till Stockholm
och blef der af tvä officerare, som tillhörde Hatt-

partiet, inbjuden på en källare och så grundligen för-
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plägad, att han slutligen insomnade, hvarefter de

stoppade i hans ficka ett par bref, som de sjelfva

skrifvit men i andras namn och af ett för Mössorna
menligt innehåll. Sedermera ställdes så till, att stu-

denten blef gripen och brefven framdragna och gjorda

till föremål för en anklagelse, från hvilken han, dock

endast med möda, kunde befria sig i).

Märkligt är, att just nu, och när kriget mot
Ryssland med stora steg nalkades; just nu och inom

fyra dagar, eller den 24, 26 och 28 April dogo efter

hvarandra de trenne herrarna, Karl Sparre, Daniel

Niklas v. Höpken och Magnus Julius De la Gardie,

hvilka hade ifrigt och i många år arbetat för upp-

väckandet af nämnde fejd.

Oaktadt ofvan uppräknade skäl eller svepskäl,

och oaktadt de högljudda krigsropen, hade dock freden

många och ifriga försvarare bland riksdagsmännen;

och naturligtvis, ty de flesta sådana utgjordes af hus-

fäder och bosatta män, hvilka i händelse af krig skulle

komma att betala de gerder och statslån, samt be-

kosta de kronoskjutsar, soldatlegor m. m. hvilka fält-

tågen måste föranleda. Man berättade ock flere så-

dana personers varnande utlåtelser, bland andra, huru

biskop Schröder anmärkt, det vår svenska Simsons

allt för mycket afrakade hår borde få ännu några år

tillväxa, innan man förde honom ut i striden ; och i

en då synlig smygskrift lästes följande ursprungligen

tyska rader:

Det blir för hvarje folk en säker olyckskälla,

Om narrars rådslag mer än visa mäns få gälla;

Om mogen pröfuing af hvart skäl, så med som mot.

Blir, som förräderi, ett mål för hat och hot;

>) Danska min. bref d. 1—12 Maj 1741.
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Om den, som ej ta'r del i hopens blinda ifver,

Straxt som förrädare förföljd af hopen blifver.

Men skall då för att få i neslig hvila ' ) drömma
Vårt folk sin äras frejd, sitt namn, sin frihet glömma?
Nej ! men ej heller bör du med onödigt krig

En mägtig grannes svärd frammana emot dig. o. s. v.

Fredrik sjelf, ehuru i allmänhet vunnen för

Hattarna, hyste dock många tvifvelsmål vid deras

krigsplaner, och hans, konungens, tänkesätt inverkade

som vanligt på bondeståndet, hvilket äfven dessför-

utan var mer än de andra benäget för fred. Krigs-

partiets närmaste och angelägnaste omsorg blef såle-

des tväggehanda; nämligen att än fastare tillförbinda

sig konungen, och att derjemnte vinna bondeståndet.

Som nämndt är, hade vid riksdagens början

Hattarna hjelpt Fredrik att återfå fröken Taube och

tillika nedlaggt den anklagelse fÖr det engelskt-hessiska

förbundet, som varit tillämnad ; detta allt dock med vill-

kor, att konungen skulle öfvergå till deras parti, hvilket

han ock gjorde, ehuru icke i allo. Mot deras krigs-

planer uppreste sig, som sagdt är, hans sunda för-

stånd, och lösmunt, som vanligt, lät han ord i sådan

rigtning stundom undslippa sig. För att nu locka

och förmå honom till tystnad, till obetingadt bifall,

åtog sig Lagercrantz att, å Hattarnas vägnar och med
understöd af fröken Taube, öppna den behöfliga un-
derhandlingen, afsluta den hemliga öfverenskommelsen.
Som gengäld för nämnde tystnad och bifall, lofvadc

då Lagercrantz, att fröken Taubes båda söner skulle

blifva som svenska grefvar upptagna på riddarhuset,

hvilken sak låg både konungen och hans fröken ömt
om hjertat. För detta pris sålde Fredrik sin öfver-

tygelse och understödde ett företag, hvilket han inom
sig trodde leda till olycka för det land och det folk,

hvars lycka han åtagit sig att befrämja.

') 34, sid. 114.

Fryxells Ber. XXXV.
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Bondeståndet återstod. Vid riksdagens början

voro dess ledamöter likasom dess taleman Olof Hå-
kansson bestämda anhängare af Mössornas fredliga tän-

kesätt; den sistnämnde ansågs till och med vara i

sådana åsigter ytterligare stadfästad genom mutor;

en uppgift, hvilken likväl af andra förnekas. Men
redan i Januari 1741 mottog han af Hattpartiet 6000
ecus, antingen i handom eller i en förbindelse, som
skulle vid riksdagens slut inlösas, sä framt nämligen

han intill dess blefve Hattarna trogen. Han blef det,

och sökte draga hela ståndet till samma sida. Afven

regeringen vidtog flere derhän syftande åtgerder. För

att minska Finnlands mjssnöje blefvo bland dess all-

moge, serdeles den i Österbotten, 3000 tunnor säd

utdelade, hvilka dock måste tagas ur kronans för-

rådshus och med den påföljd, att de samlade tropparna

sedermera ledo brist. Ständerna hade förbundit sig

att fortfarande utbefala den så kallade försvarshjelpen.

Men våren 1741 blef för 2 års tid hälften deraf åt

allmogen efterskänkt. Som serdeles kraftigt lockemedel

begagnades ock brännvinsfrågan. I anseende till in-

träffad missväxt och väntade krigsbehof hade rege-

ringen i Juni 1740 strängeligen förbjudit all bränn-

vins-bränning af spannmål; en åtgerd, som bland

allmogen väckte så mycket missnöje, att en hop

vestgöta-bönder sammanrotade sig till upplopp. Re-

geringen beslöt nu att genom eftergifter för detta

tänkesätt vinna ståndet. Det förra stränga förbudet

blef redan vid de svåra parti-slitningarna vintern 1741

så till vida upphäfdt, att hemmansbrukare skulle få

af slösäd eller af annan sin sämsta säd bränna bränn-

vin; så att, förebars det, landlmannen under nuva-

rande foderbrist måtte kunna med tillhjelp af dränk

framföda sin boskap. Tillåtelsen var nog allmogen

välbehaglig, dock icke tillräckligt för att besegra dess

ovilja mot kriget. Längre fram under riksdagen tog

ock legeringen ett nytt steg i samma rigtning. Hus-

bcl.ofs-bränningen blef till en viss grad frigifven mot
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en afgift för hvar tunna säd, som dertill användes;

och när adel, prester och ståndspersoner skulle betala

3 fick allmogen slippa med blott 2 d. s. m. fÖr tunnan.

I samma anda och vid samma tid lät regeringen ef-

terskänka alla lagsökningar ocli böter, som härledde

sig från brott mot förut gällande brännvins-förord-

ningar. Som smickrande för stoltheten medgafs ock,

att bönderna skulle enligt deras ofta tillkännagifna

önskan få deltaga i Hemliga Utskottets öfverläggnin-

gar och således dit insätta medlemmar på samma
sätt, som de andra två ofrälse stånden gjorde. För

denna utmärkelse samt för ofvan uppräknade fördelar

i förening med erhållna fransyska mutor, gick bonde-

ståndet ifrån sin förra öfvertygelso och närmade sig

Hattarna ända derhän, att de till och med berömde,

hvad de förut envist och bittert tadlat, nämligen adeln

och dess stolta och krigiska hållning. När bonde-

ståndets ombud första gången uppträdde i Hemliga

Utskottet, hölls af Olof Håkansson ett tal, hvari han

om förmälde, huru summa stånd kände si(/ smickradt

af det nu beviljade deltagandet i statens vigtigasle gö-

romål; — huru det tillika tackade riddarhuset för

dettas visade mod och beslutsamhet i upprätthållandet

af fäderneslandets ära; — och huru det förklarade

sig färdigt all för samma ändamål offra egendom och

lif och att sålunda fur hela verlden visa, att gammalt
svenskt blod ännu flöte i svenska allmogens ådror.

Härvid bör nämnas, att franska sändebudet hade nyss

förut låtit en betydlig summa penningar utdelas åt

samme Olof Håkansson och bland de bönder, som
med honom erhållit plats i Hemliga Utskottet, och

på hvilkas vägnar Olof Håkansson sedermera aflät of-

vanstående förklaring i).

') Danska, preuss. och franskn min. br, s.iiiit adelns
pro t. för denna tid. Kassel. La ndea-bibliotek. Stöplers

Geschiclite m. m. Säfstaholm. Politiska och niinistericlla

Handl. 1687— 1789. Fol.
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FEMTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1740—1741.

KRIG MOT RYSSLAND BESLUTAS OCH FÖRKLARAS.

Frankrikes anfallsplaner mot Österrike och mot
pragmatiska sanktionen utvecklade sig under våren

1741 mer och mer. I sådan afsigt ingick det för-

bund med Bajern i Maj och med Preussen i Juni

månad, samt lofvade sistnämnde magt att söka ge-

nom Sverge hindra Ryssland från att bispringa Öster-

rike. Vid denna tid började följaktligen S:t Severin

att bestämdare än förut uppmana till verkligt angrepp

mot Ryssland. Frankrike lofvade ock för sådant än-

damål ett tillskott af 4 millioner livrés utöfver de

förut tillförsäkrade underhålls-penningarna i). Preussen

ville väl icke ingå någon närmare förbindelse; men
lemnade för tillfället 300,000 ecus i understöd och

utbetalade tillika den brudskatt, som konung Fre-

drik hade på sin första gemåls vägnar i preussiska

statskassan innestående. Bonneval inberättade ock,

att sultanen efterskänkt 30,000 muskötter, hvilka han

sade sig ännu hafva att fordra på betalningen af Karl

den tolftes skuld, och att sådant skedde för att un-

derlätta Sverges anfall mot Ryssland.

Följderna af dessa och af förut beskrifna lik-

artade företeelser blifva i detta kapitel närmare be-

skrifna.

De myndigheter, som skulle afgöra om krig eller

fred, voro mindre konungen, rådet och ständerna, än

Hemliga Utskottet och dess två underafdelningar, Se-

cretissime-Beredningen och Mindre Sekreta Deputa-

tionen.

') Se sid. 110.
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Inom Sekrefissime-Beredningen röstade Palin-

stierna och Plomgren för krig, men Spens och Ben-

zelius, om ej för fred, dock för dröjsmål och imder-

handlingar. Med sä motvägande åsigter kunde Bered-

ningen ej komma till något visst beshit. När nu af-

görandet nalkades, insatte man der ytteriigare 8 nya

ledamöter; likväl förblefvo äsigterna liksom förut de-

lade, dock med ökad lutning till krigspartiet.

Inom Mindre Sekreta Deputationen hade deremot

nästan alla platserna blifvit besatta med ifriga anhän-

gare af Hattarna och ställda under ledning af Lager-

crantz och Lewenhaupt. Det var ock i denna depu-

tation, som partiet hade sin kärntropp. Det var ock

den, som gick i spetsen för krigslystnadens män, och

som kraftigast bidrog till det sedermera fattade be-

slutet.

Hemliga UlskoUH känna vi; likaså, att Hattarna

hade inom detsamma en betydlig öfvervigt.

Mellan dessa trenne myndigheter hvälfdes öfver-

läggningarna fram och tillbaka under loppet af vår-

och första sommar-månaderna 1741, dock länge utan

att komma till något visst beslut.

Dröjsmålet hade sina orsaker. Gyllenborg blef

nämligen mer och mer tveksam, ju närmare han kom
till det afgörande ögonblicket, och ju tydligare han
såg framför sig bristerna, farorna och ansvaret,

hvilka alla nu mera kommit på så nära håll, att

de ej längre kunde undanskymmas af de blåa dunster,

de rosenfärgade hägringar, som hans och hans likars

öfvermod och inbillningskraft hade framtrollat. Några
andra bland Hattpartiets ledare begynte hysa samma
farhågor, samma tvifvelsmål. Axel Löwen talade om
att taga afsked och draga sig undan, och sjelfva

Tessin började att emellanåt i sina bref föra ett mera
fredligt språk än förut. Att under de stormar, som
sålunda skakade och böjde många andra sinnen, hålla

sig fast och upprätt, dertill var ej Karl Gyllenborg

rätta mannen. Han har för litet hufvud, för att vara
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partihufvud, skref franska sändebudet; och likväl var

det mindre hufvud än hjerta och mod, som felades.

Ena gången ville han påskynda finska fälttågets öpp-
nande; en annan gång ville han flytta kriget till Tysk-
land, och dit öfverskeppa de svenska tropparna; en

tredje gång såg det ut, som ämnade han undvika allt

krig. Det var en viss likhet mellan hans belägenhet

nu och Magnus Gabriel De la Gardies hösten 1674,

när denne stannade villrådig och tveksam framför ut-

brottet af det krig, han sjelf förberedt i). Men, lik-

som De la Gardie, blef också Gyllenborg bunden och

beherrskad af de krigiska lidelser, han frammanat,

och af de vänner, hvilka han i förstone framdragit

och begagnat som medel; men hvilka nu i sin ord-

ning och på samma sätt framtrugade och begagnade

honom sjelf. J)e krigslystna officerarna knotade näm-
ligen öfver hans dröjsmål; likaså S:t Severin, som ho-

tade lemna det tveksamma Sverge; likaså Tessin, som
åter repat mod och emellanåt påskyndade krigsför-

klaringen. Dock, innan det vådliga beslutet oåter-

kalleligen togs, ville Gyllenborg till lugnande af egen

oro och till blidkande af andras omdöme skaffa sig

någon ytterligare, åtminstone skenbar säktrhet. Han
vill, inberättade S:t Severin, han vill ej låta krigsbe-

slutel fallas, förr än Frankrike ullryckligen förklarat

sig delsamma gilla. Det svar, det gillande, som härpå

afläts, var, alt Frankrikes konung med förvåning och

smärla såge ell folk, som han älskade, och som for-

dom varit så ömtåligt om sin ära, nu mera hålla på
att förnedra sig; nämligen genom att låta obegagnadt

gä förbi ett det önskligaste tillfälle till återupprättande

af sin fordna magt. Derjemnte fick S:t Severin be-

fallning, alt fästa svenskarnas uppmärksamhet på nöd-

vändigheten of att skrida till rcrkligheter ; ty det var

endast för sådana, som Frankrike hade i förtröstan

på svenskarnas mod och pålillighet utbetalat så mycket

1) 15. 2-.dra uppl. 3id. 39—41.
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underhållspenningar. Om deremot Sverge visade sig

svagt och vacklande, då skulle Frankrike nödgas se sig

om pä annat håll. Denna skrifvelse med sina lockelser,

sina hotelser och sina sväfvande ordalag blef af S:t

Severin framlaggd för Hattarnas ledare, och det var

den, som bestämde deras och Gyllenborgs beslut och

afgjorde saken. Nu lössläpptes ock alla de krafter,

som för krigsförklaringens slutliga genomdrifvande

blifvit samlade och hållna i beredskap. Gyllenborg,

Palmstierna och S:t Severin öfvertogo deras ledning

hvarjemnte den sistnämnde nu, då den sista afgörande

striden förestod, utdelade 10,000 ecus bland adeln

och borgrarna, samt 4000 bland prester och bönder.

Samtidigt härmed, eller d. 15 Juli, blefvo till Hem-
liga Utskottet inlemnade så väl Sekretissime-Berednin-

gens som Mindre Sekreta Deputationens betänkanden

rörande krigsfrågan. Vigtigast bland dem var depu-

tationens, till hvars uppsättande Lagercrantz lånat sin

hand, och hvilket med ifver talade för krig. Upp-
satsen hade bort sannfärdeligen och tydligt framställa

de skäl med och mot, som skulle tjena till ledning

för Utskottets beslut; men den sökte tvärtom och på
hvarjehanda sätt blända och villseleda sina läsare och

tillgrep för sådant ändamål förvrängningar, och dikter

om hvarandra. Af de två häfdatecknare, som grund-

ligast behandlat ifrågavarande tid i), har ock detta

betänkande blifvit kalladt: den besynnerligaste, lätt-

sinnigasle och oförsyntasfe statshandling, man kan läsa;

eller den mest lättsinniga bland offentliga handlingar.

Vi inrycka som prof några dess förnämsta skäl, be-

ledsagade af Mösspartiets sedermera gjorda motan-
märkningar.

l:o. Det testamente, som 1739 års Hemliga
Utskott efterlemnat, syltade på krig. Deputationen

antog dess föreskrifter såsom bindande äfven (ör 1740
års riksdag, fördenskull ock såsom ett vigtigt och

') Malmström. 2. 28(5. Tengberg. 1. 181.
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lagligt skäl för en nu föreslagen krigsförklaring mot
Kyssland.

Anm. Testamentet af 1731) var, liksom

alla dylika, ämnadt till ledning för konung och

råd mellan riksdagarna; men ej till föreskrift

för nästa, för 1740 års riksdags ständer, hvilka

egde lull frihet att sjelfva fatta sitt beslut i

detta, liksom i andra fall.

2:&. Betänkandet förklarade, att Danmarks ställ-

ning till Sverge hade anseende af neutralitet, och att

förhoppning om Danmarks neutralitet vore /örhanden.

Anm. Danmark hade likväl tillkännagifvit,

att det icke vore öfvertygadt om rättmätigheten

af Sverges klagomål mot Ryssland, utan trodde

Ryssland hafva lika stort fog att klaga öfver

Sverge; — och att Danmark ej kunde undgå
lemna Ryssland bistånd, i händelse Sverge mot

aftal började krig. Men om dessa Danmarks
hotande utlåtelser lemnades utskottet i okun-
nighet. När det oaktadt en bland bönderna

yttrade farhågor för danskt anfall, svarade Le-
wenhaupt : i år kan ej Danmark hinna göra

oss någon skada, och redan nästa är torde

kriget lätteligen vara ändadt. I det närmaste

var det så ock; men på helt annat sätt, än

Lewenhaupt mente.

3:o. Betänkandet antog, att man hade hopp om
Turkiets biträde och medverkan; ja! om ett dess an-

fall mot Ryssland; ett skäl, som mycket inverkade

på bondeståndet och bidrog till dess instämmande i

de krigiska åsigterna.

Anm. Anledning till något dylikt hopp

förefanns ej i verkligheten. Sverges förbund

med Turkiet var blott till försvar. Vid ett

anfall kunde Sverge icke begära, än mindre

hoppas någon hjelp.

4:o. Betänkandet antog, att ryssarna voro ut-

blottade och missnöjda, och deras krigsmagt icke farlig.
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Anm. Dessa antaganden voro redan förut

till större delen vederlaggda genom Nolckens

bref från Petersburg, och blefvo det sedermera

än tydligare under och genom krigets gång.

Men Nolckens varningar undanhöllos från ut-

skottets kännedom; likaså gjorde man ock med
amiral Rayalins bref om de svåra farsoter,

hvilka bland besättningarna pä örlogsskeppen

anställt så stora förödelser, att flottan redan

nu var nästan oanvändbar. Denna Rayalins

från krig afskräckande skrifvelse hade för

fjorton dagar sedan blifvit af rådet ned-

skickad till Hemliga Utskottet, men der för-

svunnit.

5:o. Betänkandet gaf förhoppning om bistånd af

andra magter.

Anm. Hvilka dessa magter voro, hade

deputationen icke uppgifvit. Ätt Danmark

,

Holland och Österrike erbjudit sig medla fred,

och att Ryssland förklarat sig dertill villigt;

men att svenska regeringen hade ännu icke

ens besvarat anbuden; om allt detta lemnades

utskottet i okujnighet.

Hufvudskälet till krig framställdes slutligen af de-

putationen pä följande sätt. Sverges beslut härutinnan

måste cifverensstämma, om ej med Sverges nytta och

uppkomst, dock med dess anseende, heder och tmrdighel.

Vi måste nämligen från oss afvånda den största olycka,

som, någonsin kan drabba ett folk; nämligen förlusten af

del beröm för lapperhet och hjeltemod, som jörfäderna

eflerlemnat; ett arf, som måste högre skattas än den

rikets ro och lycksalighet, som är med nesa förknippad.

Motgångar kunna väl inträffa, t. ex. svåra krigs-

olyckor. Men sådant missöde har drabbat äfven de

berömdaste folk, utan att deras ära lidit; och ändrade

tider torde gifva tillfälle till upprättelse. — Den andra
olycka, kriget kan medföra, är Finnlands förstöring

eller förlust; ja! att äfven Sverge kunde blottställas.
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Men sådant är ej att befara, ty liysslands flotta är

derlill för svag, och det ufriga Europa kan ej tillåta

Sverges fullkomlir/a undergäng. — Och om äfven så

skulle gå, slutade deputalionen; hvilketdera är för
Sverge mest anständigt och berömligt: att dö som ett

tappert folk eller att lefoa i eländigt beroende, i nedrig-

het och förakt/* Den gamle romaren ^) sade jw »Pax
scrvientibus gravior qiiam liheris hellum» -)? Oss veter-

ligen fiafva mot detta betänkande inga insagor blifvit

inom deputationen gjorda, om ej af pastor-primarius

Alstrin och måhända af kyrkoherden i Jakobs för-

samhng Arnell.

Betänkandet blef den 15 Juli ingifvet till Hem-
liga Utskottet, hvarifrän man borde sända det till

konungen och rådet för att inhetnta dessa myn-
digheters utlåtande. Häremot satte sig dock Palm-
stierna och Henning Gyllenborg jemnte några andra

Hattar; nämligen af fruktan, att de alstyrkande skäl,

som otvifvelaktigt skulie dervid af några bland råds-

herrarna blifva till protokollet afgifna, torde sedermera

verka afskräckande på Hemliga Utskottets ledamöter.

Betänkandet måste dock inskickas; ty utan att hafva

hört konungen och rådet kunde intet krig förklaras.

Men hvarken konungen eller rådet hade under de

sednaste månaderna erhållit fullständig kunskap om
Sekretissime-Beredningens utrikes underhandlingar, icke

ens om de inrikes rustningar, man vidtagit. Denna
okunnighet torde hafva varit en bland orsakerna, hvar-

före konungens och rådets svar icke genast kimde

afgifvas. Hattarna blefvo otåliga, och d. 20 Juli skic-

kade Hemliga Utskottet Lagercrantz för att påskynda

målets handläggning. Det blef ock samma dag före-

taget, och Nolcken derjemnie i rådet tillkallad för att

lemna behöfliga upplysningar. Hans yttranden voro

mycket försigtiga och innehöllo ej ett ord om de

*) Livius.

*) Freden är för slafvama tyiigre, än kriget föi' de frid.
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hemliga underhandlingarna med storfurstinnan Eli-

sabet; men rådde svenska regeringen att i allmänhet

icke bygga några större förhoppningar på rysska miss-

nöjet, ty det saknade anförare och måhända framtid.

Efter att sålunda hafvainhemtat Nolckens åsigter, öpp-

nade rådet sina egna öfverläggningar. I spetsen för

fredspartiet framstodo Erik Wrangel och Samuel Aker-
hielm. Den sednares utlåtande var det utförligaste,

det vigtigaste, och dess innehåll må här i samman-
drag meddelas.

Hemliga Utskottet har infordrat riksrådets utlå-

tande, huruvida man i afseendc på Ryssland bör för-

klara krig eller upprätthålla, fred. Men många för

den sakens bedömande vigtiga handlingar, och i syn-

nerhet brefvexlingarna med främmande hof, hafva nu
en tid bortåt varit för mig liksom för andra riksens

råd undanhållna. Jag kunde fördenskull och borde

till äfventyrs undandraga mig afgifvandct af något

omdöme i dessa ämnen. Men sådant vore ock att

undandraga sig uppfyllandet of en vigtig skyldighet.

Jag vill fördenskull, så godt jag det vet och förstår,

uttala min mening.

Vid fråga om elt tillämnadl krig, böra naturligtvis

båda staternas stridskrafter tagas i noga betraktande.

1ankom dä först på sjömagten! Ryssland har 40
eller 46 rangskepp och 100 galerer; Sverge 22 rang-
skepp och 31 galerer. Många rysska örlogsfartyg äro,

säger man, obrukbara. Jag tror ej heller, allsvenska

örlogsflotfan har af den rysska något att befara. Men
när vår sjömagt af brist på förråd eller af någon
annan orsak nödgas gå hem, kan den rysska gå tit

och obehindradt anlöpa våra skärgårdar. Också kan
inträffa, nu som förut, att en vindslilla håller vår
örlogsflotta, orörlig, medan de rysska galererna ro henne

förbi och sedermera härja våra kuster.

Jlysska landlhären utgör minst 200,000 man, den
svenska blott 40,000. Mod skall visserligen nu lik-

som tillförene ersätta, hvad som, brister i magt; ock
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således tillkämpa oss framgångar och ära. Men äfven
segrarna med/öra manspillan, och efter sisla kriget har
folkmängden ännu icke hunnit behöflig tillväxt, hvar-

före man inom kort skall vid de nya rekryteringarna

nödgas borttaga besutna bönder, till följe hvaraf en

mängd hemman, hvilka nyligen blifvit åter i bruk upp-
tagna, skola omigen råka i ödesmål, och kronan der-

igenom mista sina af dem påräknade inlägter.

Rysska statskassan lär visserligen vara genom tur-

kiska kriget något medtagen. Men allt, hvad rysska

undersåtaren eger, det eger ock rysska tsaren; alltså

har man der tillgångar länge tiog. Om Sverge der-

emot sammanräknar sina nuvarande behållningar, sina

af ständerna beviljade gerder, och sina från utrikes

hof bekomna underhällspenningar, så kan det ej för

första året fä tillhopa mer än 2,700,000 d. s. m. ^).

Ett enda fälttåg fwstar dock 6 millioner. Således upp-

står redan för första året en brist af 3,.300,000 d. s.

m. Hvar sedermera få medel till de följande/*

»Hären skall lefva på bekostnad af det fiendtliga

landet;» säger man. Men är det säkert, att den mägtar
dit framtränga.'* Och dessutom; de landskap, man
vid ett sådant framträngande först möter, äro Kare-
len, Ingermanland och Estland, just de, hvilka man
ämnar återförena med Sverge. Skall man då börja

med att utplundra och förhärja dem?
Rysslands förråd på lifsmedel äro så stora, att

del kan med sådana förse äfven undra folk; —
Sverges deremot så ringa, alt det omöjligen kan föda
sina egna innevånare, än mindre anskaffa de magasi-

ner, som för ett krig erfordras.

Troligen har Äkerliielm beräknat

:

1 års franska subsidier 900,000.

Bankens ^åtVa 1,000,000.

Kousumtions-afrift 350,000.

Bevillning !" 500,000.

Summa 2,750,000.
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Med hänsyn till sjömagt, landikär, penningar och

Iifsmedel ar således Sverge mot Ryssland så under-

logset, att del med anlitande af blott egna krafter in-

galunda kan bestå i den tillämnade striden.

Det måste alltså hafva bundsförvandter ; men
hvilka? Frankrike vill nog hjelpa oss; men hur
skall sådant låta sig göra? Del har sjelft börjat ett

krig, och kan således ej gerna undvara några troppar.

Det har sjelft måst upplåna 12 millioner livrés, och

kan således ej lemna oss betydligt penninge-under-

stöd. Det har sjelft vidsträckta kuster, som behöfva

skyddas mot de på hafvet öfverlägsna sjötnagterna,

och kan väl således icke, hvad man dock sökt ut-

sprida, sända oss en hjelpflotta. — An Turkiet?
Men våra mångåriga bemödanden derstädes hafva hit-

tills varit fruktlösa och torde för närvarande blifva

det än mer; ty sultanen hotas med krig af den mäg-
tige Schach Nadir i Persien. — England är genom
skyddsförbund pligtigt att bistå Ryssland, ifall detta af

oss angripes. — Preussen vill ej bryta med mosko-
viten, och dess förnämsta afsigt, nu som alltid, är
att bekomma vårt Pommern. — Danmark ser ogerna

Sverges krafter genom ett lyckligt krig tillväxa, och

är dessutom fästadt mer vid ryssarna än vid oss. Af
främmande magter är således ingen hjelp att vänta.

Men kanske af ett i Ryssland utbrytande uppror?
Att missnöje der förefinnes, är bekant. Men bekant

är ock, att, när främmande härar inbryta i Ryssland,

pläga dervarande partier vanligtvis nedlägga sina in-

bördes tvister och förena sig mot utländningen. Och,
ehuru våra troppar hafva nu i två år stått nära
gränsen, har dock, mig veterligen, icke en enda ryssk

öfverlöpare till deras läger ankommit.
Sedan Åkerhielm således från alla sidor be-

lyst det framställda krigsförslaget och bevisat dess

stora vådor, slutade han med att formligen af-

styrka hvarje dylikt företag, Sä gjorde äfven råds-
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herrarna Gronstedt, Lagerberg, Nordenstråle, Posse,

samt Anton och Eril; Wrangel.
Tvänne riksråd, Löwen och Mejerfolt, förhlarade

sig sakna tillräcklig kunskap om de medel, med hvilka

flotta och landlhär skulle underhållas och rekryteras,

magasiner fyllas och penningar anskaffas. Dock, hette

det, i fall Frankrike tillstyrker fiendlligheter, bör väl

Sverge något våga ; ty, om nu genom ett afslag Frank-
rike blcfve stött tillbaka, torde hädanefter ej på länge

yppas tillfälle att vinna del mål, vi eftersträfva. Till följe

af dessa ord ansågos bemälte två herrar hafva talat för

krig. För samma åtgerd, och det mer eller mindre
obetingadt, röstade dessutom Adlerfeld, Cederström,

Ehrenpreus, Johan och Karl Gyllenborg samt Rosen.

Deras skäl voro desamma, som lörut blirvit anförda,

dels i Mindre Sekreta Deputatiom-iis betänkande, dels

annorstädes; dock alla af så svag och otillfredsställande

halt, att- man måste förundra sig öfver, huru besagde

herrar kunnat antaga dem som gilltiga, häldst Äker-
hielm tydligen framställt de ojemnförligt vigtigare,

som talade för motsatta åsigten.

Sist skulle nu Fredrik afgifva sin röst. Han
tillstyrkte kriget; ty, sade han, det Öfverensstämmer

med svenska folkets lynne och med svenska konungars

exempel, och jag är tillika öfvertygad derom, att stän-

derna sörjt för härens behof. Jemnt en månad der-

efter genomdref Lagercrantz den till belöning utlof-

vade åtgerd, som gaf Fredrik tillfälle att få sina

tvänne söner med fröken Taube under namn afgref-

var Hessenstein intagna på svenska riddarhuset.

Mot kriget hade talat 7, men för detsamma 8

rådsherrar samt konungen. Med 10 mot 7 hade så-

ledes regeringen röstat för krig mot Ryssland.

Ett sådant utslag var af stor vigt. Hattarna

kunde nu mera som stöd för sina planer åberopa

konungen och rådet, båda delarna af mycket infly-

tande på allmänna tänkesättet. Partiet beslöt ock

att utan minsta uppskof begagna den för ögonblicket
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fördelaktiga sinnesstämningen. Fyra åtgerder visade

sig för sådant ändamål serdeles angelägna; nämligen,

— l:o) att draga beslutande rätten Iran ständerna och

till Hemliga Utskottet; — 2:o) att ytterligare försäkra

sig om samma utskott; — 3:o) att undandölja alla

afstyrkande företeelser och råd; — och 4:o) att på-

skynda saken så mycket möjligt, och innan något

nytt det allmänna länkesättets vindkast kunde inträfia.

Betraktom alla fyra ätgerderna!

l:o. Att draga afgörandet från de mer fredligt

sinnade ständerna till det nu mera af öfvertygelse

eller mutor krigiskt sinnade utskottet ansågs rådligt,

kanske nödvändigt. Som berättigande skäl till en så-

dan åtgerd anfördes, att Hemliga Utskottet egde icke

blott tillåtelse utan ock skyldighet att på egen hand
afgöra ifrågavarande sak, emedan den hörde till ut-

rikes ärcnderna, och således till föremålen för ut-

skottets verksamhet; och att följaktligen ständerna

väl hade rättighet att erhålla kännedom om utskottets

i ämnet tagna beslut, men alldeles icke rättighet att

detsamma gilla eller förkasta. Denna åsigt, man igen-

känner den sedan riksdagstvisterna 1739 ^
|, försva-

rades af Palmstierna, Plomgren och Kierman. Andra
och derililand Lewenhaupt ville dock, alt ständerna

och serskildt bönderna skulle på något sätt inledas

till deltagande i målets behandling, fÖr att derigenom
ingifva allmänheten och i synnerhet allmogen mera
förtroende och mera benägenhet för algerden. Be-

slutet blef ock en medelväg; nämligen att becära,

det ständerna måtte åt en Stor Sekret Deputation,

d. v. s. ät Hemliga Utskottet, förstärkt med 25 bön-

der, lemna rättighet att afgöra den förevarande frågan.

Att genomdrilva ett sådant ständernas medgifvande
ansågs som ett oundgängligt villkor för naöjlighetea

att genomdrifva sjelfva krigsbeslutet.

1) 34. 180.
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2:o. Mycket vigti<;t blef följaktligen att försäkra

sig om denna i stället för både ständer och utskott

tjenstgörande Stora Sekreta Deputation; och i syn-

nerhet om de derstädes insatta bönderna. Dessa hade

väl nyss förut blifvit för nämnde syftemål med fran-

ska penningar mutade. Men de insågo, huru stor

vigt deras personer och röster för ögonblicket hade,

och beslöto deraf draga så stor vinst som möjligt.

De läto alltså förmärka sin önskan att ytterligare be-

komma några vängäfvor, och S:t Severin utbetalade

omigen åt Olof Håkansson och hans ståndsbröder en

icke obetydlig summa.
3:o. Att för ständerna och så vidt möjligt äfven

för Hemliga Utskottet och för Stora Sekreta Depu-
tationen undandölja alla afstyrkande omständigheter

och yttranden, och deribland förnämligast Akerhielms
och de med honom liktänkande rådsherrarnas afgifna

ämbets-utlåtanden, detta blef likaledes ett angeläget

föremål för partiets sträfvande; och att det vanns,

skall i det följande visa sig.

4:o. Att med så stor brådska som möjligt på-

drifva afgörandet ansågs likaledes vara af stor vigt.

Vi måste skynda, se de Plomgren, (y eljest kunde något

hinder komma emellan. Hvari detta hinder skulle be-

' stå, angifves ej. Man tycker sig dock i Plomgrens ord

liksom i hela uppträdet skönja en plan att genom
öfverraskning framlocka eller framskrämma det bifall,

som tid och besinning kunde måhända försvåra, om
ej helt och hållet förhindra. Brådskan var emellertid

och i sig sjelf så mycket mer onödig och tadelvärd,

som rustningarna ännu icke voro på långt när fär-

diga. Till inhemtande och moget öfvervägande af

riksrådets innehållsrika betänkande hade man således

kunnat hafva tillräcklig tid, innan det afgörande be-

slutet togs. Men det var troligtvis detta inhemtande

och detta öfvervägande, som partiet ville med den

tillställda brådskan förekomma.
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Efter och i sammanhang med dessa förberedelser

uppgjordes planen, huru under loppet af nästa dag,

den 21 Juli, krigsförklaringen skulle genomdrifvas,

och äfven blef genomdrifven så, som nedanstående

berättelse innehåller.

Redan klockan åtta på morgonen samlades Hem-
liga Utskottet. Protokollet öfver gårdagens "vigtiga

råds-sammanträde och öfver der anförda skäl, både

med och mot, denna vigtiga och upplysande hand-

ling blef icke för utskottet framlaggd; antingen den

då icke var utskrifven, och man ej ville invänta den;

eller att den var utskrifven, och man ville förhemliga

den. Något hvar inom utskottet kände dock ryktes-

vis utslaget och det väsendtliga af de föregående öf-

verläggningarna. Fråga uppstod nu, om jcke detta

innehåll, man tänkte väl förnämligast på Akerhielms
afrådande skäl, borde tills vidare döljas för allmän-

heten, hvilket af Palmstierna, Lewenhaupt, Coyet och
Henning Gyllenborg yrkades och äfven gick i full-

bordan; åtminstone så till vida, att stånden måste i

detta vigtiga mål fatta sitt beslut, utan att hafva fått

del af de upplysningar, som landets konung och an-

svarige rådsherrar afgifvit. I stället för dessa hand-
lingar antogs ett af Lagercrantz uppsatt betänkande,

så som det der skulle tjena til! ledning för både Stora

Sekreta Deputationen och för ständerna. 1 sin ifver

att påskynda saken förklarade några utskottets med-
lemmar, alt de icke skulle inlaga någon måltid, ej

heller gå till sängs, innan krigsfrågan blifvit afgjord.

Nyssnämnde deputation var hopkallad till samma
förmiddag klockan elfva '), då Hemliga Utskottets

') Några säga tio.

Fryxells Ber. XXXV.
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lagercrantzska betänkande meddelades och godkändes,
alltsammans i största hast och utan någon svårighet.

Stånden blefvo nu, hvart för sig, kallade till plena,

som skulle öppnas två timmar derelter eller klockan
tolf. Riksdags-ordningen ^) föreskref väl, att anslag

om dylika sanmianträden skulle ske dagen iörut.

Men nu och i enlighet med öfverrasknings-planen

skedde anslaget först samma dag, och då så sent

som klockan half elfva, somliga säga half tolf ; d. v.

s. ungefär blott en timme före sjelfva sammanträdet.
Följden blef och måste blifva den, att blott sådana
riksdagsmän infunno sig, som af en slump fått se

anslaget, eller som blifvit af sina partivänner, me'st

Hattar, derom underrättade. Sammanträdena voro ej

heller rätt talrika; på riddarhuset funnos endast 60
till 70 personer.

Frågan blef nu den nyss föreslagna; 6. \.s. huru-
vida stånden ville medgifva, all, i fall rikets trygghet

och välfärd, heder och uppkomst skulle fordra »verk-

ligheterv. Stora Sekreta Deputationen måtte bemyndigas

att efter konungens och rådets hörande sådana verk-

ligheter besluta och vidtaga. Adeln svarade efter kort

öfverläggning genast och ovillkorligen Ja! och man
såg dervid många händer lyftade mot höjden, och

hörde många tillönskningar af lycka och framgång.

AfvAi prester och borgare biföllo; likaså bönderna,

inför hvilka Olof Håkansson försäkrade, att sakerna

förhölle sig så, som Hemliga Utskottet beskrifvit; hvar-

jcmnte han föreställde nödvändigheten af att icke skilja

sig från medstånden. I alla fyra kamrarna blef saken

afgjord inom de få minuter, som fordrades för att

framställa frågan och mottaga det enhälliga Ja-svaret.

Magten att besluta öfver krig och fred var alltså

laggd i Stora Sekreta Deputationens hand. Dess med-
lemmar trädde tillhopa blott en timme derefter eller kl.

half till två e. m. Rådets dagen förut hållna protokoll,

') 16 §.
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med sina många och vigtiga både upplysningar och

varningar Imde, som nämndt är, hittills icke blifvit

meddeladt Inarken åt ständer, utskott eller deputation.

Men vid sitt nyssnämnda medgifvande hade ständerna

lastat det villkor, att regeringens betänkande sknlJe in-

hemtas, innan deputationen fattade sitt beslut; alltså

måste besagde protokoll vid detta deputationens afgö-

rande sammanträde föredragas. Akerhielms deri befint-

liga varningar blefvo då föremål för mycket klander. Han
hade t ex. talat om Rysslands stora tnagt och om Sver-

cjes stora folkbrist; men dessa ord ville många anse som
bevis pä feghet eller förräderi, och Lewenhaupt för-

säkrade sig icke hafva kunnat höra dem utan sinnes-

rörelse. — Akerhielm hade ytterligare anmärkt, att

Ryssland egde 100 galerer ; men Lewenhaupt påstod,

all det ej kunde bemanna mer än 70. — Flere råds-

herrar hade betviflat mun-förrddens tillräcklighet; men
Plomgren, som satt i sjelfva Utrednings-kommissjonen,

svarade, att man utan magasinernas tillgripande hade

åt 18,000 *) man bröd för 11 månader och 8 dagar
samt ärter och gryn för 10 månader, och att man
dessutom visste andra utvägar till flottans förseende

med lifsmedel; och Lewenhaupt förklarade de befint-

liga förråden vara lillräckliga ända till nästa höst.

Palmstierna framförde från S:t Severin den helsning,

att på del beslut, som nu loges, berodde för många
år Frankrikes uppförande mol Sverge. Palmstierna

påstod vidare, att Akerhielm icke hade oisak till„ sitt

misstroende mot hofvet i Paris, och t. o. m. att Aker-
hielms beteende lade hinder i vägen för Sverges upp-
komst. Några af fredspartiet ville, att man skulle

negotiera armala manu, d. v. s. underhandla med

') Tyska öfversätlningen af dessa ord i Biischings Magazin 2.

347 och i den derefter gjorda svenska åter-öfversättningen tr.

1770 har 10,000. Men Hemliga Utskottets original-proto-

koll samt afskriften i Säfstaholms arkiv, liksom i Gverge

under Ulrika Eleonora och Fredrik I, sid. 135, uppgifva alla

tre siffran 18,000.
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vapen i hand, men utan att ännu förklara krig. Här-
emot talade Coyet, Cronhjort, Drake, Hårleman m.
fl. och i synnerhet Stiernstedt medelst ett långt skrift-

ligt anförande; och när en dylik s. k. negotiation lik-

väl begärdes, påstod Renhorn, att sådant vore det

samma som att gifva bort hela Finnland, och Plom-
gren utbrast: hvilket är bäst? antingen att bortne-

gotiera anseende, ära, goda konjunkturer och välvilliga

vänner; — eller ock att väga ett företag, hvilket,

om det ock aflöpcr illa, dock förvarar ät oss den

äran att hafva som redliga svenska män sökt försvara

vår frihet och värt oberoende. Coyet tillade: Abels

(Sinclairs) blod ropar efter hämnd. Jag kan pä mitt

samvete icke råda Ull annat än ett anfallskrig mot
Ryssland. Syndigt är att förlita sig pä köttslig arm;
men klenmodigt ock att skrämmas af ett ruskande löf.

I Herrans hand står vår hjelp och vår tröst; hållom

oss fasta der vid! Några officerare, en Cronhjort,

Mannerhielm m. fl. instämde och förklarade sig villiga

att sjelfva gä ut mot fienden. Erik Benzelius var

tveksam; ty, sade han, m,an bör väl icke försumma
tillbuden förlikning. Lewenhaupt svarade: jag vet ej

af några dylika tillbud. Benzelius påstod dock sådana

hafva blifvit gjorda; men Lagercrantz nekade, och

ehuru Benzelius fick understöd af biskop Schröder,

blef deras åsigt öfverröstad. När några andra depu-

tationens medlemmar yttrade deltagande för Finnland,

och för dess svåra lidanden i händelse af krig, mente
Lewenhaupt, att genom tillförsel af säd och utspridande

af penningar skulle Finnland af en der stående här
skörda större fördelar, än landet eljest kunde erhålla.

Efter dessa och dylika tvister skred man slutligen

till omröstning. Genom det sätt, hvarpå propositionen

framställdes, sökte man flytta ansvaret för det blif-

vande krigsbeslutet från Hattarna och till konungen.

Lewenhaupt frågade nämligen, om ständerna ville bi-

falla kongl. maj:ts nådiga utlåtande och således skrida

till krigsförklaring och till verkligheter mot Ryssland;
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dock (enligt Benzelius) under afhörandet af fredsanbud.

Bondeståndets medlemmar i deputationen svarade

först och genom Olof Håkansson. Denne höll ett

vackert tal. ISär, sade han, när vår nådige konung,

som är en i dylika ärenden förfaren herre, anser

krig nödigt och nyttigl, då hör hvar trogen undersåte

dertill bifalla och derlill önska lycka och framgång.
Bondeståndet förklarar sig ock färdigt alt offra maha,
barn, ja sista blodsdroppen för att hämnas den skymf
som blifvit Sverge tillfogad; och talaren lade sina ord

och begagnade sin röst så väl, att många deraf verk-

ligen rördes i). Aulajvill å borgareståndets vägnar

röstade för krig; Benzelius å presternas äfvenledes,

dock med åtskilliga villkor och försigtighets-mått.

Med borgrarna instämde adeln, utom de tre herrarna,

Barnekow, JDiiring och Piper, hvilka förenade sig med
presteståndet -).

Således var nu kriget med nästan fullkomlig en-

hällighet beslutadt. Stiernstedt föreslog då, att hos

konungen aflägga formlig tacksägelse för det modiga
och fosterlands-älskande sinnelag, denne ådagalaggt.

Förslaget bifölls, och tacksägelse-skriften, uppsatt af

A. J. v. Höpken, blef öfverlemnad till Fredrik, hvilken

å sin sida svarade med en tacksägelse för den trogna

vård om fäderneslandet, som hans undersåtare vid

detta tillfälle ådagalaggt. Dessa .ömsesidigt vexlade

och ömsesidigt hycklade tacksägelser satte en värdig

krona på de vidtagna åtgerderna, och efter så slutadt

dagsarbete åtskildes Stora Sekreta Deputationens med-
lemmar klockan half till nio e. m.

Det sätt, hvarpå detta krigsbeslut förbereddes och
fattades, har få sina likar.

Sällan torde nämligen så mänga och sä fullt med-
vetna osanningar blifvit så fräckt uttalade och så

') Franska min. br. d. 2 Aug. 1741.
-) Bondeståndets bifall skail hafva likaledes varit villkorligt

enligt en annan uppgift
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oförsynt utsmyckade med rättskänslans och foster-

lands-kärlekens skönaste och heligaste ord.

Sällan torde ock personer, så kloka, så skarp-

synta, som i många fall Hattarnas ledare voro, halva

fattat och genomdrifvit beslut, så uppendagligt vådliga

och olycksbringande, som nämnde krigsförklaring.

Sällan torde ock en så vigtig och vådlig åtgerd

blifvit genomdrifven på ett så brådskande sätt. Den
20 Juli blef saken i rådet föredragen. Den 21 Juli

förekom den kl. 8 i Hemliga Utskottet, kl. 11 i Stora

Sekreta Deputationen, kl. 12 i stånden, och kl. half

till tvä i deputationen omigcn, hvarest den redan

samma aiton blef afgjord. Uppträdet påminner om
den brådska, med hvilken 1680 års förändring af-

gjordesi); — och liksom Karl den elfte efter lyckligt

genomdrifven statshvälfning reste samma qväll från

Stockholm ut till Kungsör; — på samma sätt reste

nu S:t Severin efter lyckligt genomdrifven krigsför-

klaring ofördröjligen från Sverge ut till sitt fäder-

nesland.

Kriget var alltså beslutadt, men blef icke derföre

genast ofTentligen förklaradt. Orsaken till dröjsmålet

var, att man behölde ytterligare tid till förberedande

af de s. k. vcrkligheierna ; och man trodde eller låt-

sade tro, att det tagna beslutet kunde hållas hemligt.

Men emedan detta befanns vara en omöjlighet, blef

krigsförklaringen d. 28 Juli ofTentligen afkunnad. Den
gaf åt Rysslands beherrskare titteln icke af kejsare,

utan blott af tsar, och förklarade fiendtligheterna gälla

blott den »dåvarande tsaren» och ndet rysska hofvet».

Deremot blefvo det rysska riket och det rysska folkel

med tystnad förbigångna i den tydliga afsigt att skilja

undersåtarne från regeringen, och dymedelst gifva

') 16. 2:åv8. uppl. s. 163.
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stöd åt det rysska parti, som var missnöjdt med sin

styrelse, och som knutit hemliga förbindelser med
den svenska. De krigsskäl, som anfördes, voro att

Ryssland blandat sig i Sverges inre angelägenheter,

ja i sjelfva tronföljden, brukat mot Sverge hotfulla

utlåtelser, hindrat svenska undersåtare från åtnju-

tandet af laglig rätt vid rysska domstolar, förvägrat

den i Nystads-freden beviljade fria s|)annmäls-utför-

seln samt låtit mörda Malcolm Sinclair. Sista be-

skyllningen, den svåraste bland alla, och om hvars

sanning de flesta kände sig öfvertygade, var dock

obevisad, och rysska regeringen hade ogillat mordet

och lofvat straffa mördrarna. Redan tillförene är

också berättadt, huru Gyllenborg icke begärt förkla-

ring eller rättelse af någon bland dessa nu öfverkla-

gade punkter; emedan han ville hafva dem oförkla-

rade, oafhulpna, för att sedermera kunna, såsom nu
skedde, åberopas som skäl till det krig, man ämnade
framtvinga.

Efter beslutets fattande föreslogo Lewenhaupt
och E. Renzelius, att en af de fyra stånden utsedd

nämnd skulle redan nu och i förväg bestämma de

villkor, på hvilka fred borde åt Ryssland beviljas.

DeUa bör ske nu, sade Renzelius, medan vi hafva en

sä fosterlands-älskande landimarshalk (Lewenhaupt).

Nästa riksdag torde gifva oss en af andra tänkesätt.

Den föreslagna nämnden blef också vald, och det

föreslagna utkastet till fredsvillkor nedskrifvet. Rland

många dåtidens besynnerliga, öfvermodiga och orimliga

statshandlingar innehar i afseende på sådana egen-

skaper besagde uppsats främsta rummet, och det vill

säga mycket. Den fastställde tre olika grader af

fredsvillkor, lämpade efter de olika grader af fram-

gång, svenska vapnen kunde komma att tillkämpa

sig. Se här de olika villkoren!

l:o. I fall Ryssland önskar sluta fred, skall intet

stillestånd beviljas, förr än Ryssland i förväg afstått Ka-
relen, Wiborg, Cronstadt, Gronslott, Petersburg, Nöte-
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borg och hela Newa-floden. Detta, tyckte man, borde
Ryssland gifva i förväg och som det försoningsoffer,

hvilkot skulle förmå Sverge nedlåta sig till stillestånd

och till en verklig fredsunderhandling.

2:o. I händelse af framgång och seger skulle

Sverge och Danmark, så framt detta deltager i stri-

den, fordra utom besagde stillestånds-villkor, hela

Liff-, Est- och Ingermanland med tillhörande öar, hela

Ladoga-sjön och derpå rysska Finnmarken vester om
en gränslinea, dragen utefter Svir-floden samt Onega-

sjöns östra strand och norrut till Hvita hafvet; —
samt, om möjligt, ersättning för hafda krigsomkost-

nader.

3:o. Vid någon svenska vr.pnens motgång eller

vid någon af grannarna visad afund, skall Sverge fordra,

utom ofvannämnde stillestånds-villkor, äfven Ösel och

Dagö med alla deromkring och i Finska Viken be-

lägna öar, samt hela Est- och Ingermanland jemnte

Kexholms län, och i öfrigt samma gräns, som före

år 1700.

4:o. Om någon främmande magt angriper Sverge,

eller om dettas här råkar ut för ett nederlag eller

för en nöd, så stor, att den ej kan afhjelpas, då se

ej riksens ständer annat råd än att nöjas med för-

berörde stillestånds-villkor, hvarjemnte dock Ryssland

bör förbjudas hafva några örlogsfartyg i Finska Viken ^).

Alltså! att återbekomma Karelen med Wiborg,

Cronstadt, Petersburg, Nöteborg och hela Newa-floden,

samt förbjuda Ryssland hafva örlogsfartyg i Finska

') I en 1771 tryckt skrift, kallad: Bref om en tryckt skrift

kallad: Anmärkningar öfver svenska ministerens förhållande och

ursprunget till det år 1741 mot Ryssland hegynta kriget, har

And. Schönl-.erg d. y. yttrat den öfvertygelse, att uppsatsen

om dessa äfventyrliga fredsvillkor är autiugen en dikt af

Mössorna, eller ock eu af Hattarna tillställd list för att der-

igenom skrämma på Ryssland. Nu mera är dock ovedersäg-

ligen ådagalaggdt, att uppsatsen blifvit verkligen ocli mtd fullt

allvar författad, på sätt här ofvan berättats.
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Viken, detta var lägsta trappsteget af partiets för-

hoppningar, och det ville ej veta om någon möjlighet

att sluta fred utgin att hafva erhållit åtminstone dessa

fördelar.

Under genomläsandet af vår berättelse om åren

1734—1741 har troligtvis mången känt sig frestad

till den misstanke, att teckningen af Hattpartiets öf-

vermod, lättsinne och obetänksamhet varit, minst sagdt,

öfverdrifven. om ej osannfärdig. Vi hafva sjelfva mer
än en gång känt oss frestade till samma misstanke

mot de källor, vi haft att följa. En sådan tvekande

sinnesstämning är naturlig, och förefanns hos många,

äfven då för tiden. Danska sändebudet Lynar skref

i dylik anda till sitt hof följande ord i). AU ett helt

rikes ledare kunde uppfijlla sina hjernor med sä myc-
ken dårskap-); det skulle jag aldrig troU, sä framt
jag icke dagligen haft alltsammans för mina ögon. De
misstankar om öfverdrift, som någon härutinnan skulle

fortfarande mot oss hysa, kunna ej kraftigare veder-

läggas än genom nämnde fredsvillkor; ty näppeligen

torde kunna finnas något mer talande bevis på våld-

samheten af den svindel, som förvirrade tankegången,

och på tätheten af de blåa dunster, som förmörkade

blickarna. Uppsatsen kom ej heller från obetydliga,

oansvariga personer, ynglingar eller svärmare, utan

blef efter formliga öfverläggningar utarbetad och un-

derskrifven af många partiets högst uppsatta män,
hvilka dessutom blifvit af stånden med ett sådant

förtroende-uppdrag hedrade. De voro bland adeln

Cronhiort, Lagercrantz, Palmstierna och K. G. Lö-
Avenhielm; bland presteståndet E. Benzelius och E.

Molander; bland borgareståndet Kierman och Salin

;

bland bondeståndet Olof Håkansson och Otto Olofs-

son. Ordförande var Lewenhaupt och den, som vid

villkorens uppsättande förde pennan, var K. G. Lö-

') Den 30 Nov.. 10 Dec. 1739.

-) Remplir la cervelle avec tant de folies.
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wenhielm, en redan nu genom snille och duglighet

utmärkt framtidsman.

Många, ganska många funnos dock, som insågo

ihåligheten af Hattarnas skäl, skryt och öfvermod,

samt vådorna af deras företag. Dessa besinningens

män hade likväl blifvit bragta till tystnad, dels genom
motpartiets hot och förföljelser, dels genom den tank-

lösa men uppspelade massans rop, dels genom den

sorgliga öfvertygelsen, att alla bemödanden skulle blifva

fruktlösa. Den rådande ligan hade nämligen tillvällat

sig magten att tala i hela svenska folkets namn
;
ja

den utgaf sig t. o. m. för att vara detta svenska folk.

Partiet, sjelft despotiskt, upptog och begagnade för

sin egen räkning den despotiske konungens lära:

staten, det är jag; och ingen vågade eller mägtade
nu mera uppsätta sig mot det sjelftagna målsmans-
skåpet. För att än mer befästa sitt välde, angäfvo

ledarne den ton, som de öfriga medlemmarna skulle

uppstämma. Dessa gjorde så ock, och visserligen

icke alltid pä befallning, ej heller af partiberäkning

eller egennytta, utan mången gång af den varmaste

och upprigtigaste öfvertygelse om sanningen af Hattar-

nas åsigter, om oemotståndligheten och rättvisan af

Sverges vapen; tvänne satser, hvilka genom ideligt

inpreglande blifvit trosartiklar hos en stor del af

allmänna tänkesättet. Franska sändebudet inberättade

ock, huru, när krigsbeslutet blifvit fatladl, yttrade sig

i hufvudstaden en glädje, sä liflig och så enhällig, att

man aldrig sett någonting dylikt. Vid samma tillfälle

och af samma anledning utkommo ock från trycket

flere fröjdeqväden, som vittnade om den orubbligaste

öfvertygelse, den orubbligaste sjelfTörtröstan. Odel

utgaf en slags fortsättning af Sinclairs-visan och in-

förde deri två personer, som talade, den ene för fred,

den andre för krig. Den förre kallades Churis och

begabbades som en gråtmild, sömnögd och feg man,

den der betraktade freden och hvilan såsom menni-

skans högsta sällhet. Åt den, som talade för krig,
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hade Odel gifvit namnet Kommandofer, stolt och då-

nande i sig sjelft, och tillika påminnande om Lewen-
haupt, som skulle föra kommando i det blifvande

kriget. Till svar på de fredliga råd, Churis framställt,

berättade Odel, huru Kommandofer, modets och vap-

nens man,

Brast ut och sad\- hör, Churis, hör!

Du talar som en h-uXn.

Jag dig till hrijmpling rätt nu gör.

Din slemma vekling, mjuka!

Du sprakar efter din natur.

Du vet ej sötare vara;

An uti varm och Ijnflig hur

Dig med din kulla para;

Än plocka smultron och gå vall;

An so/va, sjunga, tralla;

Men hur man pliten föra skall,

Vill dig för djupsint falla.

Märkas bör, att bland dem, som talade för fred,

stodo i främsta ledet många af just de herrar, hvilka

under det föregående kriget hade mer än de flesta

utmärkt sig genom det okufligaste mod och den ihär-

digaste tapperhet; vi nämna blott T. G. Bielke, K.

Cronstedt, Dliring, Fnchs, H. J. Hamilton, A. B. Horn,

Lagerberg, G. H. Trolle samt Wranglarna Anton,

Erik och Karl Henrik, hvilka alla således skulle in-

begripas under den förkastelse-dom Odel lät sin Kom-
mandofer uttala. Men dessa förhållanden tyckas icke

hafva fallit den unge skalden och hans liksinnade

sängarbröder hvarken i tankarna eller på hjertat.

Karl Emil Lewenhaupt med sina stortalande vänner

blef deremot deras och dagens hjelte; och när häldst

i den tidens verser hans namn förekom, trycktes det

med stora i ögonen fallande bokstäfver. Sommaren
1741 när svenska flottan kommit till Finska Viken,

och Lewenhaupt skulle följa efter till finska hären,

lade ock Odel i gudinnan Sveas mun följande ord:
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Tsar Peters-hurg jag hringrånt har
Med mina sjömän snälle.

Så ryssha flottan ligger qvar

Allt på sitt samma ställe.

Min LEJONEUFVUD har jag sändt.

Att flinkt kommando föra.

Som bröstet ock mot ryssen vändt

Och hotar åt hans öra.

Och på ett annat ställe uttalade han följande dels

spådom, dels lyckönskan:

Så snart ock LEWENHAUPT steg med sin fot

Först in pä Jiendtliga botten,

Sjuknade Wiborg i lungornas sot.

Och tyckte sig allt höra skotten.

Himmelen starke vår store GEXERAL,
Som värjan satt tsaren för bröste!

Hela arméen djupt vörde hans tal.

Och lyde hans bjudande röster!

En språkmästare yid namn Hesselius, en man ut-

rustad med inbillningskralt och någon skalde-förmåga,

och som det tyckes, liksom Odel, i grunden hederlig

och ädelsinnad, hänfördes af samma till yrsel steg-

rade krigslystnad och öfvermod. I en samtidigt tryckt

s. k. Skalda-Bragd förekomma följande hans åsigter:

Att älska neslig fred
Förskämmer hvarje led

I friska Martis kroppar ;

Men vara lejon lik.

Af rof sig göra rik,

Det hör till svenska troppar.

Dra värjan tappert ut.

Gå på med lod och krut.

Att knappt man ser till solen,

Hör hjeltar till im jolen.

Sankt jVihlas är för svag

Att blott en enda dag
Försvara ryssens välde o. s. v.
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Dessa och flere dylika verser och skrifter, ut-

spridda kring riket och af ingen kraftigt motsagda,

måste åstadkomma en tämligen allmän hänförelse.

Till krigets blifvande behof anslogos ock rika bidrag,

och bondeståndet serskildt lolvade gerder och soldater

med en sällan spord frikostighet. Allmännaste eller

åtminstone högljuddaste sinnesstämningen var den,

som uttalades i sista versen af en bland de då ut-

komna krigssångerna. Der lästes:

Till lycka, Svea-Göta män!
Till lycka, konung, råd och ständer!

Till lycka nu få snart igen

Bortmista städer, slott och länder!

Det samma mod, den samma kraft.

Som svenska hjeltar fordom haft.

Och samma lycka till att fakta

Tillönskas våra män i fält;

Och sedan allt är väl beställdt.

En fred, som rätt kan kallas äkta '

).

SEXTONDE KAPITLET.

RIKSDAGEN 1740-1741.

RIKSDAGENS SLUT OCH PARTIBELÖNINGAR.

Sedan kriget blifvit ofTentligen förkunnadt och

några dithörande anstalter vidtagna, upplöstes riks-

dagen. Gyllenborgs afskedstal innehöll de vid sådana

tillfällen vanliga ordalagen, och tillika mycket beröm
åt ständerna for deras nitfulla, ja förundransvärda
arbetsamhet; — för deras manliga beslut att ej längre

^) Danska, franska, pr euss., sax. och österrikiska min.
bref; Rådets, adelns och Heml. Utsk. protok. för

denna tid; samt Siifstaholm, Politiska och ministeriella

handlingar. Fol. 1697—1789.
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tåla oförrätter; — för deras modiga afsigl att åter

upprätta Sverges fordna magt och anseende; — för
deras frikostiga bevillningar till detta ändamåls vin-

nande; och allramest för deras enighet, hvilken, hette

det, varit så stor, att framfarna tiders historia knappt

förmår uppte dess like. Huru det under riksdagens

första månader stod till med denna enighet, och med
hvilka medel den sedermera frambringades och sam-
manhölls, detta har läsaren redan lärt känna.

Naturligt var att till följe af en så tillvägabragt

enighet skulle den i början hotande efterräkningen

mot Hattarna blifva nedtystad. Som nämndt är, sökte

man ock medelst hvarjehanda hotelser och åtgerder

nedtysta allt motstånd, all motsägelse, och började

redan nu att förbereda det skräckvälde, hvilket om-
kring 1747 blef af Hattpartiet i förening med det

unga hofvet bragt till en motbjudande höjd, såsom
sednare tidens historia lärer.

Af historien om 1740 och 1741 års riksdag åter-

står deremot att omtala de vid mötets slut kringde-

lade parti-belöningarna. Ehuru några bland dem redan

blifvit i förbigående nämnda, må dock de förnämsta

här och i sitt sammanhang framläggas för efterverl-

dens blickar.

Konung Fredrik befriades från hotande och redan

färdigskrifna anklagelser för det hessiskt-engelska för-

bundet, och erhöll tillika försäkring om sönernas

snara upphöjelse til! grefvar på svenska riddarhuset.

Karl Gustaf Tessin utnämndes till riksråd i), och

fick sig efterskänkta skulder till några allmänna kassor,

skulder hvilka i flero olika myntsorter, ansågos hop-

räknade stiga till värdet af 73,000 rdr rmt -). En

*) Han var dertill redan 1739 sjelfskrifven. Det iir möjligt

och äfven troligt, att också några andra här nedan uppräk-

nade befordringar haft sin grund lika mycket, kanske mer i

verkliga än i parti-förtjenster. Vi hafva fästat oss vid öf-

verensstämmelsen mellan tiden, partiet och befordringen.

*) Deribland åt banken 6J,645 d kopp. m. — Sax. min. bref



143

bland Hattpartiets medlemmar yttrade i delta hän-

seende, att, hvad som gä/ves ät en så värdig rikets

medlem,, kunde icke anses som en förlust för del all-

männa, utan snarare som en utgift, hvilken kommit
landet till godo. Partiet ville tillika (a honom efter

l)e la Gardies död utnämnd till öfverstemarskalk.

Men Ulrika Eleonora, som då ännu lefde, fordrade

bestämdt, att Akerhielm skulle erhålla bemälde plats,

och förklarade, att, i fall man toge Tessin, ville hon
ej mer bevista hofvets högtidligheter. Hvarken konun-
gen eller Hattarna vågade göra henne emot, och
Tessin blef förbigången.

Dessutom märkes, att det herrskande partiet har

och vanligtvis genom Hemliga Utskottet förskaftat ät

Karl Sparres enka ett årsunderhåll af 3000 d. s. m.;
— åt JJavid Niklas v. Höpkens enka ett anslag, hvars

belopp vi likväl icke känna; — åt Lewenhaupt öfver-

befälet i Finnland samt några vinstgifvande förpant-

ningar; — åt Buddenbrock en belöning af 2000 d.

s. m.; — åt Palmstierna ökadt lönearvode och en

länge eftersträfvad general-adjutants fullmagt *); — åt

Fredrik Gyllenborg ordförande-platsen i styrelsen öfver

banken; — åt en annan kanslipresidentens bror, då

varande öfverste-löjtnanten Johan Gyllenborg, sjelfva

riksrådsvärdigheten; — ät Fabian Wrede, Karl Sparres

svåger, högsta inseendet öfver finska härens förråder

och förråds-skafTare; — åt Stobée landshöfdinge-syss-

lan i Göteborg; — åt Drake, Henning Gyllenborg och
Salin förord till erhållande af befordran; — åt And.
Joh. v. Höpken och Karl Gustaf Löwenhielm sysslor,

enkom för deras skull tillskapade; — åt unga Sege-

baden -), befordran från sergeant till löjtnant; — åt

den 18 Aug. 1741 säger, att lian till betalande af sina fran-

syska skulder fick af ständerna 100,000 d. s. m. det vill säga

ungefär 133,000 rdr rmt.

') Riddarhusets genealogiska tabeller nppgifvn, att han erhöll

denna befordran redan 1738.
2) Se sid. 87.
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Erik Benzelius erkebiskops-sysslan; — åt en hans

son stats-anslag till inrättande af en fabrik; — och

åt hans måg Filenius utnämning till professor; —
åt Plomgren, Kierman och andra till Hattpartiet hö-

rande köpmän fördelaktiga kontrakter om anskaf-

fande af krigsförnödenheter; — åt Kierman rättighet

att till lågt pris köpa en myckenhet i banken pant-

satt messingstråd; — åt hjelp-sökande näringsidkare

större lätthet och lägre ränta vid bekommande af

bankolån; — åt manufakturerna rättighet att på sina

pantsatta tillverkningar utfärda assignationer, ett slags

löpande skuldförbindelser; — åt många fabriker rättig-

het att på sina skulder till staten få årligen afskrifva

15 procent af tillverkningarnas värde; — åt det pä
obestånd komna Wedevåg, betydligt understöd; — åt

manufaktur-verken i allmänhet, hvilka under fÖrra

riksdagen fått låna 600,000, ett ytterligare förskott af

500,000 d. s. m., oaktadt förnämsta anläggningen,

nämligen den i Alingsås hade åt en sin delegare,

Tessin, först lånat 40,000 d. s. m. och sedermera

just nu efterskänkt samma lån; — åt bönderna ned-

sättning i några deras gerder, och större frihet och

mindre afgifter för deras brännvins-bränning o. s. v^).

Vi behöfva ej påpeka den olyckliga verkan, som
dylika parti-belöningar skulle medföra på de tjenst-

sökande ämbetsmännen, och på så väl deras som på
hela folkets känsla för sanning, ära och rättvisa. Hatt-

partiet har älven i detta hänseende att ansvara för

ett drygt skuldregister.

' ) Vi hinna ej uppräkna alla parti-belöningarna. Flere dylika

kunna liisos hus Malmström. 2. 296.
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SJUTTONDE KAPITLET.

RUSTNINGAR TILL RYSSKA KRIGET 1741.

SVERGES RUSTNmGAR.

Kriget var alltså förklaradt, och en hvar visste,

att öfverbefälet ämnades åt Lewenhaupt. Konungen

yttrade dock flere gånger sin önskan att sjelf erhålla

det vigtiga förtroendet. Med krigarens mod och er-

farenhet, beggedera i hög grad, hoppades han att i

fältlefnaden finna mer trofnad och inlägga mer ära

än hemma och vid rådsbordet. En fläkt af stolthet

och kraft lifvade för ett ögonblick den gamles sinne.

Jag vill ej, sade han, blifva den förste svenske konung,

som icke i egen person anför sina (*'oppar. Han var

härutinnan mycket envis och började t. o. m. ordna

åtskilligt, som för resan behöfdes. Men både råd,

utskott och ständer afböjde förslaget och ej utan skäl.

Hans obetänksamhet och öfverdåd på slagfältet voro

kända, och hade redan i yngre åren gjort honom
som fältherre olycklig. Nu hade han dessutom icke

blott fyllt sina 65 år utan ock betydligen förslappat

sina krafter, själens genom för liten, kroppens genom
för mycken ansträngning. Dertill kommo de dryga

kostnader, som kräfdes för att äfven i fält skafl^a ho-

nom erforderliga beqvämligheter och nöjen. En och

annan skriftställare har trott, det frihetsmännen be-

farat någon hans afsigt att, kommen i spetsen för

tropparna, begagna dem till konungamagtens utvid-

gande, och att man just derföre afböjde förslaget.

Men redan vid denna tid var hans personlighet så

nedsatt både till rykte och förmåga, att han sjelf

näppeligen kunnat hysa ej heller af andra misstänkas

för så djerfva, så kraftfordrande planer.

FrvxeJh Ber. XXXV. 10
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llräpavarande öfverbefäl hade dessutom långt

förut blifvit af Hattarna lofvadt åt Lewenhaupt till

belöning för det stöd, han gifvit dem under riks-

dagarna 1738 och 1740 '). Deras ledare visste dock

ganska väl, att hans egenskaper icke svarade mot
uppdragets vigt och svårigheter. Men i behof af hans

riksdags-biträde hade partiet nödgats gifva honom för-

hoppning om denna hedersplats; och för att under

riksdagsstriderna skaffa åt lionom och åt de krigiska

åsigter, han försvarade, all möjlig vigt, hade man
ock på allt möjligt sätt beprisat och utpuffat hans

person, och det med så mycken framgång, att han

sommaren 1741 var, som förbemält är, en nationens

man, en folkets älskling, af det allmänna tänkesättet

uppburen så högt, att ingen numera kunde tänka på

hans förbigående eller på hans ersättande genom
någon annan. Ej heller fanns någon utmärkt per-

sonlighet att tillgå; ty de ansedda herrarna Cronstedt

och Fuchs hade ogillat hela kriget. Platsen måste

') I Handl. rörande Skand. Hist. 4. 321, finnes en grefve Ulr.

Schefiers uppsats om orsakerna till finska kriget 1741 och

skrifven i afsigt att försvara Hattarnas åtgerder. Deu inne-

håller dock flere origtiga uppgifter, hvilket bör anmärkas, på

det skriften icke må antagas som en osviklig historisk källa.

T. ex. just om ifrågavarande utnämning säger den, att Le-

wenhaupt »blef satt i spetsen för svenska hären, icke till

följe af någon guusl eller tillställning af honom sjelf (ni

faveur, ni brigue de sa part), utan derföre, att han näst den

gamle fältmarskalk Hamilton var den äldste general i Sverge».

(Le plus ancieu general en Suéde excepté Hamilton). Att

likväl parti-beräkningiir bidrogo till Lewenhaupts öfverbe-

fäl, kan läsas i flere den tidens historiska källor. Hvad

Scheffers uppgift om generalernas ålder beträffar, så funnos

år 1741 utom Hamilton ej mindre än 8 personer, som voro

äldre generalmajorer än Lewenhaupt, nämligen Adlerfeld, K.

G. och T. G. Bielke, Cronstedt, Fuchs, A. Koskull, Ziilich

och K. G. Örnestedt. Det var först 1740 och med hänsyn

till det blifvande öfverbefälet, som Lewenhaupt befordrades till

general-löjtnant, och samma är äfven till general, sä att, i

fall man håller sig till blott den egentliga jenera/i-värdigheten,

Lewenhaupt var troligtvis dess yngsta innehafvare.



147

fördenskull anförtros åt Lewenhaupt. Men till led-

ning och stöd sattes vid hans sida tvänne af partiets

klokaste hufviiden, nämligen Lagercrantz lör krigs-

företagen och längre fram A. J. v. Höpken för under-

handlingarna, hvarjemnte man räknade äfven på Bud-
denbrocks skicklighet och omdöme.

Högsta ledningen af krigs-angelägenheterna ut-

skiftades mellan flere olika myndigheter. Konungen
och rådet, hvilka bort hafva mest, fingo vid första

delningen minst att säga. Allt, som rörde anskaflaii-

det af förråder m. m , hade af Hemliga Utskottet

blifvit uppdraget ät en så kallad Utrednings-Kommis-

sjon, bland hvars medlemmar märkas Rosen, Johan

Gyllenborg och Plomgren. Ledningen af de under-

handlingar med främmande magter, som i Stockholm

fördes, blef anförtrodd åt de trenne rädsherrarna Karl

Gyllenborg, Löwen och Tessin, hvilka till följe af de

hemliga förbindelserna med upprors-partiet i Ryssland

utrustades med en ganska stor och af ämbetsbröderna

oberoende n\agt, och utgjorde ett slags Hemligt Ut-

skott inom sjellva rådkanuuaren. Ledningen af krigs-

rörelserna och af de hemliga underhandlingar, som
skulle vid gränsen föras, blef likaledes i vissa fall

med stor magt anförtrodd åt Lewenhaupt. Alltså

styrdes åtgerdernas gång af fyra serskilda sins-emellan

nästan oberoende myndigheter, och detta under en

brytning, då enighet och sammanhållning voro mer
än eljest behöfliga. Sedan ärenderna börjat intrassla

sig, afstanna och gå baklänges, såg man ock snart

nog de för tillfället nyskapade myiidigheterna draga

sig tillbaka, så att de, som slutligen måste framträda

och öfvertaga ledningen, blefvo konungen och rådet;

d. v. s. just de myndigheter, hvilka i väl ordnade

samhällen hafva och äfven denna gång bort hafva

samma bestyr sig anförtrodt.

Den här, som redan i Finnland förefanns, och

som skulle öppna kriget, steg till nära 18,000 man,
nämligen vid pass 8,300 förut ditskickade svenskar
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och 9,500 der boende finnar. Till följe af brist på
foder, husrum och förråd, hade likväl dessa troppar

ännu ej kunnat hopdragas i något vid gränsen va-

rande läger.

Galer-flottan under Falkengren, bestående af 25
galerer och 2 kanonpråmar i), hade i början af Juni

kommit til! finska kusten och der blifvit förlaggd vid

ön Kursalo, utanför inloppet till Fredrikshamn.

Orlogsflottan under amiral Rayalin, bestående af

11 linieskepp och 4 fregatter-), anlände redan i slutet

af Maj till finska viken, hvarest den skulle vid Äspö
utanför Fredrikshamn invänta ytterligare föreskrift.

Här blef den liggande sysslolös hela Juni och Juli

månader. Men under sommarens hetta skadades mun-
förråden; derföre och emedan tillräcklig mängd af

friskt vatten saknades (det måste hemtas på 5 mils

afslånd) yppade sig snart smittosamma sjukdomar,

för hvilkas hämmande allt för liten läkare-hjelp fanns

att tillgå ; och bunden af stränga föreskrifter vågade

ej heller Rayalin söka helsosammare ankarplats.

Andtligen d, 3 Aug. fick han underrättelse om
krigsbeslutet samt befallning att Öppna fiendtligheterna.

Men redan då hade i den härjande farsoten aflidit

599 och insjuknat 1,864 personer, tillhopa nära halfva

besättningen. Den med stor kostnad utrustade och

med stora förhoppningar utskickade flottan var redan

vid krigets början till följe af de ändamålsvidriga an-

stalterna försatt i alldeles oanvändbart skick.

Flere bland de vigtigaste förberedelserna till detta

krig utmärkas aT ett gemensamt drag, hvilket väcker

uppmärksamhet, förvåning och tadel; — nämligen det

förtidiga afsändandet af såväl landttroppar som örlogs-

och galer-flotta, hvarigenom alla tre kommo att ligga

.sysslolösa, landttropparna nära 2 år eller från 1739

till 1741, och örlogsflottan 2 och galerflottan en månad,

1) Med nära 1500 båtsmän och 3000 soldater.

2) Med 802 kanoner, 4,250 matroser och 700 landtsoldater.
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under hvilken tid munförråd och penningemedel blefvo

gagnlöst bortslösade. Hvad var orsaken? Månne brist

på omtanke, eller på förmåga att förutse olägenhe-

terna? ^Näppeligen! ty dessa hade blifvit allt för tyd-

ligt af Akerhielm och hans vänner påpekade. — Eller

månne den beräkning, att de hotande krigsrustnin-

garna och den under vapen uppställda krigsstyrkan

skulle antingen reta ryssarna eller locka svenskarna

till det krig, man ville framtvinga? Det är ingalunda

otroligt, att en Palmstierna, Plomgren och Sparre, m.
fl. hyst äfvea denna tanke. Eller månne hoppet om
ett snart utbrytande uppror i Ryssland och begäret

att blanda sig deri, och behofvet att fördenskull hafva i

beredskap de troppar och den sjömagt, som för så-

dant ändamål skulle vid första kallelse framrycka mot
Petersburg? Det är ganska troligt, att detta hopp, dessa

beräkningar, oaktadt deras löshet och oaktadt Nolckens
varningar, blifvit af Gyllenborg och några dennes vänner

omfattade, och att man deruti har att söka en bland

förklaringarna till nyssnämnde otidiga brådska samt
till det myckna och eljest oförklarliga hemlighets-krä-

meriet.

RYSSLANDS RUSTNINGAR.

Genom sina i Stockholm varande sändebud hade

rysska regeringen erhållit oafbrutna och noggranna

underrättelser om Hattpartiets allt sedan 1734 fort-

satta bemödanden att uppegga svenskarna till krig.

Man trodde dock i det längsta, att alltsammans skulle

stanna vid stora ord och trotsiga hotelser; ty man
visste, att Sverge behöfde fred, och att det ojemnför-

ligt största antalet af Sverges innevånare önskade fred,

och att Ryssland sedan 1721 och åtminstone inlill

1739 icke gifvit skälig anledning att bryta denna fred.

Men utsigterna till dess fortfarande förmörkades myc-
ket sedan vid riksdagen 1739 Hattpartiet vunnit ftdi-
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ständig seger, och genast derefter skickat troppar till

Finnland; ett tydligt bevis på fiendtliga tänkesätt.

Rysska regeringen insåg numera möjligheten, till och

med troligheten af ett snart utbrytande krig; i syn-

nerhet sedan mordet på Sinclair gifvit ny och kraftig

väckelse åt svenskarnas förbittring. Kejsarinnan Anna
slöt fördenskull fred med Turkiet och drog en be-

tydlig del af sina troppar norrut för att kunna vid

behof föras till finska gränsen. Men numera gammal
och sjuklig, älskade hon lugnet, och efter hennes död

1740 uppstodo inom rysska hofvet och folket flere

partier, som oroade och förföljde hvarandra. Den
nya svaga regeringen under Iwans minderårighet ville

fördenskull undvika hvarje större ansträngning, och

således äfven ett krig mot Sverge. Det finnes, så-

som vi redan nämnt, en berättelse, som påstår aft

den inflytelserike Ostermann varit färdig att för fre-

dens bibehållande frivilligt återlemna Kexholms fäst-

ning med tillhörande län. Men Hattregeringen, lockad

af eget öfvermod och jagad af krigspartiets rop, fram-

ställde så höga anspråk och visade så oemotståndlig

krigstlystnad, att rysska hofvet började med allvar be-

reda sig på ett oundvikligt och snart fredsbrott. I

slikt fall var föga hjelp att vänta af rysska flottan,

hvilken blifvit af gunstlingen Biron så försummad, att

den under fälttåget 1741 icke vågade möta den sven-

ska, icke ens utlöpa från Cronstadt. Ryssland måste

således lita förnämligast på sin landthär. Till skydd

m.ot svenska flottans möjliga landstigningar blef alltså

en här-afdelning förlaggd i Est- och LiiTland och en

annan i grannskapet af Petersburg. För att möta

den svensk-finska landthären blef rysska hufvudstyrkan

under fältmarskalken Lascy och general Keith sam-

mandragen i trakten mellan Petersburg och Wiborg.

Den utgjorde något öfver 8 regementer, och flere

andra höilos i beredskap för att, i händelse af behof,

kunna till understöd framrycka. På svenska krigs-

förklaringen afläts ett svar, som uttalade det påstå-
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endet att svenskarna icke haft någon gilltig krigs-

orsak och tillika den förhoppning, att de skulle sjelfva

falla i den grop de åt ryssarna uppgräft; m. m.

På den unga kejsarens födelsedag mönstrade

Keith sina troppar och uppläste för dem krigsförkla-

ringen samt höll sedermera ett för tillfället beräknadt

och uppmuntrande tal. Soldaterna, stolta öfver ny-

ligen vunna segrar mot turkarna, helsade både krigs-

förklaring och tal med höga glädjerop och i en sinnes-

stämning, helt olika den nedslagenhet och räddhåga,

som enligt Hattpartiets påståenden skulle inom deras

leder vara den rådande kätislan.

ADERTONDE KAPITLET.

KRIGET MOT RYSSLAND 1741.

KRIGETS UTBROTT OCH SLAGET VID WILLMANSTRAND.

När svenska krigsförklaringen anlände till Fre-

drikshamn, hade af den styrka, vid pass 18.000 man,

som i Finnland förefanns, nära hälften ännu icke

hunnit till gränsen och några regementer kunde icke

på ett par veckor hinna dit. De troppar, som skulle

ytterligare från Sverge öfverskeppas, anlände först

efter en eller två månaders tid; allt nya och talande

bevis på onödigheten, på förderfligheten af den bråd-

ska, hvarmed krigsförklaringen blef påskyndad.

De troppar, som emellertid voro till hands, fingo

af Buddenbrock sina platser anvisade på följande sätt.

Hufvudstyrkan under Buddenbrock, ungefär 5000
man, förlades vid Fredrikshamn för att ega förbin-

delse med flottorna, hälla stora strandvägen till Peters-

burg öppen, skydda Fredrikshamns fästning och, om
så behöfdes, sjelf af densamma skyddas.
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En annan afdelning, 2,500 eller 3000 man, och
under anförande af general-major Karl Henrik Wrangel
ställdes något längre i norr och vid Martila, eller,

som det nu heter. Davidsstad, ungefär midt emellan

Fredrikshamn och Willmanstrand, och just vid korset

af landets tvänne vigtigaste vägar, den ena från söder

till norr och den andra frän öster till vester. Af-

sigten var, att också på denna sida hejda hvarje

ryssarnas framträngande, hvarje deras försök att

kringgå och instänga Fredrikshamn.

Tredje afdelningen, ungefär 600 karelska dragoner

samt 4 eller 500 värfvade knektar blef under öfverste

Willebrands befäl förlaggd i Willmanstrands ofullän-

dade och svaga fästning till stadens försvar mot rysska

möjligtvis från nordöstra sidan kommande ströfvare.

Första föreskriften för Buddenbrock hade rarit,

att så mycket möjligt hålla sina troppar tillhopa, på
det ej enskilda delar deraf skulle kunna af fienden

angripas och öfverväldigas. I öppen strid mot denna

befallning skiftade han dock, som förbemält är, sin

egentliga styrka i två läger, det vid Fredrikshamn
och det vid Martila. Utom de orsaker till åtgerden,

vi redan uppgifvit, kom också den, att pä intetdera

stället fanns tillräckligt bete för hela rytteriets hästar,

hvarföre regementerna oundgängligen måste något åt-

skiljas. Buddenbrock underrättade dock genast ko-

nungen och regeringen om den sålunda vidtagna åt-

gerden ; och ingendera yttrade dervid något ogillande,

utan snarare ett slags bifall. Och likväl var det

denna stridskrafternas fördelning, detta afvikande från

den först erhållna befallningen, som sedermera blef för-

nämsta skälet till den öfver honom fällda dödsdomen.

Till såväl Willmanstrand som Martila och Fre-

drikshamn kommo snart rykten om betydliga rysska

troppsamlingar vid gränsen, och än den ene än den

andre framställde till Buddenbrock sina varningar,

sina råd. Somliga ville, att han för trygghetens skull

borde hopdraga alla regementerna pä ett ställe; men
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han påtsod sig dertill sakna utrymme, foder och för-

råder, och tillika, att fienden borde mötas och hejdas

på båda vägarna, såväl den inre som den vid stran-

den. Andra mente, att Willmanstrands besättning

borde ökas, eller ock att dervarande handlingar, kassor

cch förråder, så allmänna som enskilda, borde föras un-

dan och sättas i säkerhet; men Buddenbrock vägrade,

och icke nöjd härmed, förbjöd han stadsboarna att med
flykt rädda undan sina personer och sin egendom. I

sjelfva verket skulle ock ett sådant bortvikande hafva

nedslagit soldaternas mod och stått i bjert motsats

till de stora orden, om ryssarnas blifvande nedsla-

genhet och flykt, så snart svenska troppar visade sig.

Buddenbrock sjelf lelde ännu i det rus af öfvermod,

och i den natt af förblindelse. som i Stockholm som-
maren 1741 förvillade flertalets omdöme. När den i

Willmanstrand förlaggda länsstyrelsen begärde att, till

tryggande af statens kassor och handlingar, mera
troppar måtte ditsändas, förklarade han sådant onö-

digt och försäkrade landssekreteraren och landskame-

reraren, att stadsboarna kunde hvarje qväll helt lugnt

kläda af sig och gå till sängs. En annan gång, när

det inberättades, huru vid gränsen en betydlig ryssk

troppstyrka samlades, gaf han till svar, ntl man borde

innehålla med dylika underrättelser, ty de kunde ned-

sätta soldaternas mod; och att man i stället borde be-

sinna, det en svensk är så god, som 10, ja som 20
ryssar; — och han sade sig med säkerhet veta. att

de sistnämnde vore så rädda, att de icke visste sig

någon råd, och att de ätminKtone icke skulle våga ett

anfall . mot svenskarna o. s. v. Den ofvannämnde
fördelningen af tropparna blef också bibehållen.

! rysska lägret trodde man till en början, att

Buddenbrock sjelf låg med hela sin styrka vid Will-

manstrand. Men genom öfverlöpare erhölls snart un-

derrättelse om svenska tropparnas verkliga ställning,

och att Willmanstrand således hade en blott ringa

besättning. Lascy beslöt då att genast öppna fälttåget
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och att dervid gå anfallsvis till väga, på det modet
skulle stärkas hos ryssarna och försvagas hos sven-

skarna. Begynnelsen skulle ske genom ett försök att

öfverraska och borttaga Willmanstrand, och han tågade

i sådan afsigt åt nordvest och anlände den '22 Au-
gusti om aftonen till grannskapet af besagde stad.

Visserligen hade ttget skett i mycken tysthet.

Willebrand fick dock underrättelse om fiendens an-

nalkande och skickade till både Wrangel och Bud-
denbrock ilbud med underrättelse om faran och med
begäran om hjelp. Buddenbrock mottog brefvet om-
kring kl 5 f. m, den 22 Augusti. Men han liksom

Wrangel misstänkte eller trodde, att den omtalade

rysska troppen utgjordes af blott några ströfvare, som
ville locka svenskarna från strandvägen, hvilken dock

Buddenbrock borde framför allt skydda; ty det var

på den, som Lewenhaupt skulle sedermera fram-

tränga till Petersburg, enligt hvad man inbillade sig.

Denna Buddenbrocks åsigt understöddes ock genom
berättelser om rysska troppar, som visat sig på vägen

mellan Wiborg och Freurikshamn, Generalen började

väl sammandraga manskapet och bereda sig till af-

tåg: men var ännu något fv:?hogsen, tills kl. 11 f. m.

samma dag, då ett nytt ilbud anmälde, att Wrangel
fått från Willmanstrand bekräftad underrättelse om
ryssarnas antågande och förnyad och enträgen an-

hållan om hjelp; och att Wrangel fördenskull hade

genast med alla sina troppar dit afgått. Budden-
brock återskickade ilbudet med befallning, att, om
fienden vore för öfverlägsen, skulle Wrangel vid an-

komsten till Willmanstrand intaga en tjenlig plats och

der invänta Buddenbrock, hvilken lofvade skynda till

hjelp. Från första ilbudets ankomst dröjde det lik-

väl 24 timmar, innan de kring Fredrikshamn förlaggda

tropparna hurtnit samlas, ordnas och med tillbehör

förses; några rytteriets hästar voro nämligen utsläppta

på bete, som det sedermera påstods, till och med 3

mil från fästningen. Buddenbrock påskyndade väl alla



155

tillredelserna och det numera med mycken ifver;

men han beräknade, att Wrangel skulle enligt före-

skrift söka undvika hvarje vådligare strid; hvar-

jemnte Buddenbrock sjelf ville hafva allt, som för

tåget behöfdes, i fullständig ordning. Han kunde så-

ledes först tidigt på morgonen d. 23 Augusti anträda

sitt tåg. Afståndet mellan Fredrikshamn och Will-

manstrand var 8 mil. Tropparna hunno första dagen

3i mil eller till Kurvila; men voro dä så medtagna,

att många soldater nedkastade sig på marken och

förklarade sig omöjligen kunna utan några timmars
hvilotid fortsätta tåget. Här var det, som Budden-

brock fram på natten erhöll underrättelse om det

samma dag timade slaget och om dess olyckliga

utgång.

Wrangel hade, som nämndt är, bekommit för-

nyad underrättelse om ryssarnas annalkande och om
faran för Willmanstrand. Hvad skulle han göra?

Af öfverbefälet hade han fått sin post anvisad vid

Martila. Att tills nya föreskrifter hunnit ankomma,
rätta sig efter de första och stanna qvar, hade såle-

des varit enligt krigslagarnas föreskrifter, och, om
dessa blifvit följda och Buddenbrock inväntad, skulle

hären varit räddad och nederlaget förekommet. Men
å andra sidan skulle ock Willmanstrand med bosätt-

ning och befolkning varit gifna till spillo; ehuru Wran-
gel trodde sig möjligtvis kunna hjelpa, kunna rädda

dem. En sådan deras olycka ville han ej hafva på
sitt samvete. Utan att invänta öfverbefälhafvarens

föreskrift eller tillstånd, och ledd af blott mod och

deltagande, uppbröt han från Martila natten mellan

d. 2! och 22 Augusti och ankom med hela sin styrka

till södra sidan af W^illmanstrand d. 22 om qvällcn,

ungefär vid samma lid, som Lasey med sina ryssar

ankom till den östra.

Willmanstrand ligger på en i Saimen åt norr

utskjutande halfö, och var omgifvet af några, dock

svaga och ofulländade fästningsverk. Det försigtigaste
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och med Buddenbrocks befallning mest öfverensstäm-

mande hade nu varit att förlägga den ankomna sven-

ska styrkan inom Willmanstrands fästningsverk och

att der mot de öfverlägsna ryssarna försvara sig och
staden samt invänta Biiddenbrock. Men Wrangels
mod och ifver tiiläto honom ej att iakttaga sådana

försigtighetsmått. Tvärtom förlade han sina troppar

framför och utanför fästningsverken och mellan båda

sjövikarna. Högra flygeln bestod af 500 söderinan-

ländningar under Gustal Adolfs ättling öfverste-löjt-

nant Wasaborg, samt af 500 dalkarlar under öfverste

Gripenhielm; dernäst och i midten stodo 500 tavast-

ländningar under öfverste Bildstein och 500 wester-

bottningar under öfverste-löjtnant Du Rietz; och på
venstra flygeln 300 värfvade soldater under öfverste

Willebrand och 500 savolaksare under major Fieandt.

Ytterst på hvardera sidan stodo 2 till MOO karelska

dragoner; alla siffertalen ungefärligen uppgifna. Sven-

ska artilleriet uppfördes dels på vallarna, dels på en

vid högra flygeln belägen höjd, kallad Qvarnbacken.

Dessa anordningar vidtogos under natten mellan d.

22 och 2H Aug. Hela styrkan uppgick till något öf-

ver 3000, kanske till 4000 man.
Ryssarna voro vid pass 10,500, och morgonen

d. 23 Aug. befunno sig båda härarna midt emot hvar-

andra, som det tycktes, färdiga till strid. Wraiigel

ville likväl icke börja, icke gå anfallsvis tillväga; eme-
dan Budclenbrock derifrån afrådt, och svenskarna dess-

utom innehade en ställning så fördelaktig, att den ej

utan fara kunde angripas. Lascy stannade ock några

timmar tveksam, mycket tveksam; han trodde näm-
ligen, att både Buddenbrocks och Wrangels afdel-

ningar ankommit. En fiende, så stark och i så för-

delaktig ställning, vågade han icke angripa, utan mente
Öfverrasknings-iörsöket vara misslyckadt och började

fördenskull bereda sig till återtåg. Men snart erhölls

underrättelse om verkliga förhållandet; till följe hvaraf

han beslöt angripa och lät för sådant ändamål uppföra
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sina batterier på några höjder midt emot staden, och

nu och vid pass kl. \ 2 em. blef striden medelst

ömsesidig kanoneld öppnad.

Srenska batterierna på Qvarnbacken voro ryssarna

till stort hinder. Lascy framskickade fördenskull några

regementer med befallning att storma höjden och

borttaga dervarande kanoner. Ryssarna tågade framåt,

i trots af den härjande elden. Men när de nalkades

Qvarnbacken, störtade mot dem södermanländningar

och dalkarlar med sådan fart, att ryssarna trängdes

tillbaka och började komma i oordning. Wrangel,

som skulle rida till andra flygeln, befallde då Wasa-
borg att icke låta svenskarna förfölja fienden längre

än till en viss af Wrangel utpekad gräns. Wasaborg,
ehuru sjelf mycket ifrig, lofvade dock lyda. Men
soldaterna, hvilka kommit i farten och sågo framför

sig ryssarna i oordning och på återtåg, tyckte sig

säkra om segern och kunde omöjligen hejdas. När
Wasaborg, han var en femtiotvå års man, befallde

dem stanna, ropade soldaterna tillbaka: är du rädd,

gubbe! och rusade fortfarande framåt ^), söderman-
ländningarna främst. Härigenom blef linien bruten,

och de på fältet nedkomna svenskarna utsatta för

kulorna från Qvarnbackens kanoner hvilka fördenskull

måste inställa sin för fienden besvärliga eld, Lascy
framskickade då nya regementer och lät derjemnte
sitt rytteri taga svenskarna i sidan. De ytterst på fly-

geln stående karelska dragonerna hade nu bort fram-

rycka och afvärja sistnämnde anfall, men de förblefvo

först overksamma och grepo sedermera till flykten.

Södermanländningarna och dalkarlarna, blefvo derige-

nom utsatta fÖr anfall från tvänne sidor. De käm-
pade länge, tappert och med veilande lycka; men

^) En annan berättelse innehåller, att Wnsaborg i sin ifver lät

södermanländningarna rycka för långt fram; att han sedaa

märkte felet och befallde dem draga sig tillbaka, och, att

det var då, som de ropade: är du rädd gubbe.'
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måste slutligen draga sig tillbaka till Qvarnbacken,
hvarest de dock ännu med mod och ihärdighet för-

svarade sig.

Vida olyckligare gick det på venstra flygeln. Så
snart savolaksarna och Willebrands värfvade knektar

atlossat sin första salva, vände båda tropparna om
och grepo till flykten, och efter dem följde genast och

på samma sätt de der ställda karelska dragonerna,

dessa sednare utan att någon gång hafva deltagit i

striden. Olficerarne sökte förmå manskapet att stanna

och fakta; men fåfängt. Hela venstra flygeln lät sig

genast och ohjelpligen jagas från fältet.

I midten kämpade deremot westerbottningarna

med hedrande hjeltemod, och vid deras sida stodo

tavastländningarna, hvilka i början förhöllo sig täm-
ligen tappert; dock ej längre än till tredje salvan.

När då Bildstein, deras öfverste, kommenderade: gif

akt! hördes en drucken kapten Barckenbom ropa:

höger om. vänder eder! hvilken sednare befallning

soldaterna genast åtlydde och derpå mangrannt togo

till flykten, lemnande sina officerare i sticket i). Wran-
gel skyndade dit för att om möjligt återställa ord-

ningen; men fick i det samma högra armen krossad

af en kula, sä att han måste införas till staden. We-
sterbottningarna drogo sig nu till dalkarlarna och sö-

dermanländningarna, och dessa trenne troppar under-

höllo striden ännu en halftimme sedan venstra flygeln

och tavastländningarna tagit till flykten. Slutligen

och ungefär kl. 5 eftermiddagen blefvo de öfverman-

nade samt drifna från Qvarnbacken. Härvid utmärkte

sig westerbottningarna pä ett serdeles hedrande sätt.

Redan under sjelfva slaget hade deras anförare Ou
Rietz och inom kort nästan alla deras officerare fallit.

Men manskapet hade troget och kämpande hållit sig

') Enligt an annan berättelse har Barckenboms och tavastländ-

ningarnas uppförande icke varit alldeles så tadeKärdt, som
del blifvit här enligt de vanligaste uppgifterna beskrifvet.
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tillhopa under anförande af en korporal vid namn
Carlborg. Denne fick då se den särade Wrangei, hvilken

ej långt derifrän satt på en sten, för att hämta några

ögonblicks hvila. Carlberg skyndade dit och sade:

herr general! gif oss en officer, så vi/ja vi ännu slåss.

Den af plågor nästan vanmägtige Wrangei svarade:

kan du, min son, uträtta något till vårt bästa, sä har

du derlill min tillåtelse; gör hvad du kan! Carlberg

skyndade genast tillbaka till sina kamrater, tog deras

fana och öfvertog deras ledning. Soldaterna höllo sig

tillsammans i god ordning och sköto åt alla sidor

mot de omgifvande fienderna, likväl derunder dra-

gande sig mer och mer tillbaka. En ryssk befälbaf

vare ville då skicka 6 bataljoner för att tillfångataga

eller tillintetgöra den lilla skaran. Nej, svarade Keith,

det vore skada, om så tappert folk skulle af ö/cer-

magten hjelplösl nedsablas; och westerbottningarna fingo

ostörda lemna platsen ^) och följa dalkarlarna och

södermanländningarna in till staden. Slaget var ohjelp-

ligen föiloradt.

Ehuru besegrade på fältet, gjorde dock sven-

skarna under öfverste Willebrand ett försök att i

skydd af fästningsverken kasta fienden tillbaka och

försvara staden; men de voro allt för få, och sak-

nade numera nödig ordning och sammanhållning.

Ryssarna började ock från Qvarnbacken beskjuta dem
med de der tagna svenska kanonerna och lycka-

des snart framtränga till utan-verken. Lascy sände

då en parlamentär med anbud af tämligen goda vill-

kor. Men den blef af svenskarna nedskjuten, vare

sig af okunnighet, villervalla eller öfvermod. Ryssarna,

häröfver uppbragta, framstormade omigen, nedbröto

åtskilligt pålverk och framträngde än längre. Nu blef

på vallarna en hvit fana hissad till tecken, att be-

sättningen ville dagtinga. Men så stor var viller-

vallan, att på andra ställen läto svenskarna kanoner

') Detta är efter en berättelse af Keith sjelf.
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spela och minor springa. Ryssarna, häröfver än mer
uppretade, begynte omigen att storma och inträngde

snart i staden, der striden fortsattes på gatorna och
genom dörrar och fenster. Andtligen kl. 7 pä qvällen

hade fienden fått öfverhand och började nu att plun-

drande intränga i husen.

De flesta finska soldater och dragoner hade redan

i stridens början lupit undan, och nu, sedan staden

blifvit tagen, begåfvo sig ock svenskarna på flykten.

Striden var slutad. Svensk-finska tropparnas förlust

i den samma utgjordes i döda och sårade af vid pass

1000 eller 1,300 man och deribland major Fieandt

och öfverste-löjtnant Du Rietz, samt i fångar af un-
gefär 1,300 1), deribland general-major Wrangel, öf-

verstarna Bildstein. Gripenhielm och Willebrand samt
öfverste-löjtnant Wasaborg.

Enligt Lascys uppgift, och någon säkrare känna
vi ej, räknade ryssarna i döda 529 man, deribland

en general-major och två öfverstar, och i sårade 1,836

man, och deribland en general-löjtnant, en general-

major och två öfverstar. Deremot togo de från sven-

skarna krigskassan af 2,589 rubel, samt 12, stundom
heter det 21, kanoner, 2000 hästar, många fanor och
standarer, betydliga krigsförråder samt mycket byte,

af hvarjehanda slag.

Sedan Lascy låtit dagen derpå eller d. 24 Au-
gusti afbränna Willmanstrand, blefvo der befintliga

innevånare jemnte krigsfångarna drifna inåt Ryssland,

hvarpå Lascy öfvergaf staden och trakten samt åter-

tågade till nejden af Wiborg; vare sig af farhåga för

Buddenbrock, eller för att sjelf och med sina troppar

vara nära till hands vid de upproriska rörelser, man
trodde skulle snart nog inom Ryssland utbrista.

Så snart tillförlitliga underrättelser om Wrangels
nederlag kommit Buddenbrock till banda, gi^ck denne
med sina troppar tiltbaka till fredrikshamn. Återstoden

') Lascys berättelse säger 1,551.
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af det vid Martila qvarlemnade lägret blef af finska

bönder utplundradt.

Nederlaget vid Willmanstrand har af olika för-

fattare och enligt olika partiåsigter blifvit skylldt, än

på Ruddenbrock, Hatten, än på Wrangel, Mössan.

Beggedera begingo visserligen fel, Buddenbrock genom

det lättsinne och öfvermod, med hvilka han mottog

underrättelsen om fiendens annalkande i); — Wrangel

genom sin åtgerd att utan Buddenbrocks befallning

både aftåga från Martila och sedermera inlåta sig i

öppen strid, i stället för att stanna inom Willman-

strands fästning. Men otvifvelaktigt är att begge mente

ärligt och handlade så godt, de förstodo. En annan

orsak till slagets iorlust är att söka i södermanländ-

ningarnas och dalkarlarnas öfvermod och olydnad;

men ojemnförligen mest i det vanhedrande sätt, livarpå

finnarna togo till flykten; ^ finnarna! hvilka dock

vanligtvis ådagalaggt lysande prof på mandom och

ihärdighet. Deras uppförande denna gång kan visser-

ligen icke försvaras, likväl förklaras, nämligen genom
en närmare och äfven i andra hänseenden lärorik

granskning af båda folkens inbördes förhållande. Ge-
mensamma öden och gemensamma strider hade hos

svenskar och finnar alstrat ömsesidig fostbrödra-kärlek.

och tillika ett gemensamt hat till grannen i öster.

Men bredvid dessa känslor, de starkaste och mest
förherrskande, utbildade sig hos finnarna småningom
tvänne andra; dels den finska nationalitetens längtan

') Man har skyllt nederlaget pä Buddenbrocks dröjsmål att

skynda till hjelp; men med orätt. -Mellan kl. 5 f. in. den

22 Åus;usti, då Buddenbrock mottog första ilbudet, och kl.

2 e. m den 23 Augusti, när striden började, var eo tid af

33 limmar, och mellan Fredrikshamn och Willmanstrand en

v^g af 8 mil. Om äfven Buddenbrock kunnat, hvilket var

omöjligt, samma timme, han fick första budskapet, genast

med sin här uppbryta, skulle han ändå icke hunnit med sina

5000 man, mest fotfolk, framkomma, innan slagets förlust

var gifven.

FryxeUs Ber. XXXV. 1 5



-» 162

efter finsk sjelfständigliet, en känsla, som genom rysska

bearbetningar blef tidigt bragt till medvetande och
verksamhet; — dels ovilja öfver det sätt, hvarpå

finnarna tyckte, att de och deras land stundom blifvit

af svenska regeringar försummade, t. o. m. miss-

handlade. Sistnämnde åsigt började visa sig redan

under Karl den tionde Gustafs polska krig, af hvilket

Finnland hade att vänta sig, icke någon fördel, utan

tvärtom härjande infall från Ryssland. Serskildt miss-

tyckte finnarna, att nämnde konung lät till Polen bort-

föra nästan alla af dem uppsatta regementer och der-

igenom lemnade landet till värnlöst rof för inbry-

tande fiender. Följden af detta och andra samma
styrelses fel blef ock ett missnöje, redan då för

tiden så stort, att endast från Kexholms län ej

mindre än 4,100 finska hushåll utvandrade till

Ryssland, och det blott under åren 1656 och 1657.

Så lades första grundstenen till finnarnas ovilja mot
Sverge. Sedermera hade samma landskap blifvit af

Karl den tolfte först på samma sätt beröfvadt sina

egna försvarare, hvilka till ej ringa del uppoffrades i

polska afsättningskriget, och sedermera öfvergifvet och

blottställdt för ryssarnas härjningar, utan att han

på åtta års tid, eller från 1710 till 1718 en enda

gång i egen person eller genom någon betydligare

hjelpsändning uppträdde till dess försvar. Detta var

andra grundstenen ^). Den tredje lades under frihets-

tiden. Finnarnas ombud hade vid riksdagarna 1734,

1738 och 1740 motarbetat det tiliämnade rysska kri-

get och förklarat detsamma onödigt, vådligt och för-

derfligt; i synnerhet för Finnland förderfligt. De vi-

sade ock, huru folkfattig och utmattad deras fosterbygd

till följe af det föregående 21-åriga kriget ännu var;

och huru i hela landet funnos år 1739 högst 2 arbets-

föra män på hvart hemman; t. ex. i Österbotten på

6,182 hemman -) blott 10,604 karlar mellan 15 och

1) 31. 18. a3. 254—255.

^} Enligt Tuneld hade Österbotten endast vid pas 3000 mantal.
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63 år 1). Men alla för fred och för Finnlands skoning

talande personer och skäl blefvo af krigspartiet öfver-

röstade. nedtystade. I tanken på allt detta och på

Hattarnas öfvermod, lättsinne och likgiiltighet för Finn-

lands öde, torde man finna förklaringen till icke blott

den ovilja mot Sverge, hvilken vi redan beskrifvit, utan

ock till finska tropparnas uppförande vid Willmanstrand.

Huru genom Gustaf den tredjes, enligt mångas öfver-

tygelse, både onödiga, olagliga och orättvisa anfall mot

Ryssland 1788 finnarna ånyo hotades med fiendtliga

härjningar, och huru derigenom deras missnöje och

sjelfständighetsbegär ånyo uppväcktes och i sin mån
bidrogo till det brottsliga Anjala-förbundet; — och huru

deremot, när å sin sida Kyssland är 1808 rigtade ett

orättvist anfall mot Sverge, finnarna, ledda af omutlig

rättskänsla reste sig till försvar och kämpade med
trofastheten af en gammal fosterbroder och med ihär-

digheten af en gammal pröfvad kämpe; — detta allt

hör till sednare tiders häfdatecknare att beskrifva.

Lärorikt är att granska det sätt, hvarpå slaget

vid Willmanstrand af de krigande parterna framställdes.

i)e berättelser, Lascy och rysska regeringen utspridde,

innehöllo, i synnerhet de sednare, flere origtigheter, alla

i alsigt att höja segrens värde och ryssarnas ära. Det

hette t. ex. att svenskarna voro öfver 5000, i stället

för 3- högst 4000; — att svenskarna förlorat i döda

och fångna omkring 5,400 -) i stället lör 2,300 o. s.

') Skokloster. Miscell. XX. Ett betänkande af den ansedda

lagman Ehrenmalm, hvilken hade nära kunskap om alla

finska förhållanden. Der uppgifves, att i Abo och Björne-

borgs län blefvo under åren 1700—1710 af svenska rege-

ringen utskrifna 3(5,000, och sedermera och intill 1721 af

rjssarna bortförda 8000 men. Lägg dertill hungersnödens

härjningar 1697, och man kan fatta tillståndet. Vi hafva

33. 252 uppgifvit landets folkmbngd 1721 till 200,000 eller

250,000 personer. Några beräkna den till blott 150,000.
') Denna summa öfver^tiger antalet af aUa svenska på stället

varande krigare. Måhända har Lascy i beräkningen upptagit

äfven de i fångenskap bortförda stadsboarna.
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v. Ofver denna berättelse uppsatte A. J. v. Höpken
och lät med förtegadt namn trycka två serskilda

granskningar, beggedera på så väl fransyska, som
svenska språket. De framdrogo och vederlade flere

i nämnde uppsatser befintliga origtigheter. Men för

att göra vederläggningen så mycket bjertare, och

ryssarna så mycket lögnaktigare och förhatligare,

tillät sig Höpken sjelf att pådikta Lascy öfverdrifter

och osanningar, till hvilka denne icke gjort sig

skyldig. Höpken sade t. ex., att ryssarna föregåfvo

det 100 kanoner funnos i Willmanstrand; men i

Lascys berättelse läses alldeles icke någon sådan

uppgift utan blott den, att ryssarna derstädes togo

12 kanoner K- Vidare påstod Höpken, det Lascy

stundom sagt, att den svenska tropp, sotn var lägrad

vid Willmanstrand, bestått af 11,000 man, hvilken

mot sanningen stridande uppgift Höpken vederlade

och begabbade. Lascy hade dock aldrig yttrat något

sådant, utan blott anfört under namn af allehanda

inlupna underrättelser också den, att svenskarna äm-
nade till Willmanstrand sammandraga 11,000 man;
men ett par rader längre ned tillade han sig hafva

fått veta, att blott en ringa styrka derstädes ännu

förefanns, men att mera dagligen väntades, och kan-

ske redan kommit. Flere exempel på otillförlitlig-

heten af dessa Höpkens skrifter kunde, men behöfva

ej anföras. Sådana de voro, blefvo de spridda både

in- och utrikes, tydligen i afsigt att inverka på all-

männa tänkesättet -).

Med tystnad bör ej heller förbigås det sätt.

hvarpå Hattregeringen i öfrigt behandlade denna sak.

'j Enligt uppgiften i Suomi 1854 sid. 235; men 21 enligt be-

rättelsen i fortsättningen af Pufendorfs Hist. de Suéde 3:dje

del sid 345 tryckt 1748.

2) Lascys berättelse finnes i fortsättningen af Pufendorfs Hist.

de Siiéde 3:dje del sid 345 tryckt 1748, samt i Tidskriften

Suomi för 1854 sid 227. Ar det månne möjligt, att Lascy

aflätit någon annan berättelse, som verkligen innehållit de af

Höpken angripna osanningarna?
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Samma Jag underrättelsen om nederlaget kom till

Stockholm, trädde sent på qvällen rådsherrarna till-

hopa, och beslöto att tills vidare hålla den bedröfliga

nyheten hemlig; och emedan från Finnland andra

skrifvelser på samma gång ankommit, blefvo egarne

uppkallade till Gyllenborg och förmanade till tystnad.

1 tidningarna framställdes slaget såsom blott en skär-

mytsling, större eller mindre, i hvilken ryssarna vis-

serligen segrat, men ock lidit stora förluster. Frän

Lewenhaupt, som under tiden kommit till Finnland,

anlände slutligen en utförligare berättelse. Lascys

framställning hade, som vi sett, innehållit några till

Rysslands fördel hopdiktade uppgifter. Lewenhaupts
innehöll dock både flere och gröfre osanningar, ehuru
naturligtvis i motsatt rigtning. Han uppgaf t. ex.

rysska styrkan till 16— 18,000 man, i stället för

10,500; — svenskarnas förlust till 900 man, istället

för 2,300; och ryssarnas till 8000 döda. Svenskarnas

mod och ihärdighet upphöjdes til! skyarna; men om
finnarnas betydelsefulla flykt förekom ej ett ord. På
detta sätt sökte man föra svenska folket bakom ljuset

samt upprätthålla dess mod, öfvermod och krigslyst-

nad och derjemnte dess förtroende till Hattarnas planer.

Och man lyckades, åtminstone till en tid. Vi

hafva räknat ej mindre än 6 för tillfället utkomna sån-

ger öfver slaget vid Willmanstrand, författade af Da-
lin, Hesselius, Leenberg och andra dåtidens skalder.

Enligt Lewenhaupts ord antogo de, att i striden hade
stått mot en svensk ungefär 5 ryssar, och att på
fältet hade fallit mot en svensk 9 ryssar. Med an-

ledning häraf beskref Hesselius striden sålunda:

När en svensker här låg döder.

Fanns han liggand' i en ring

Utaf nio rysska bröder,

Dem han fällt likt ingenting.

Mången, innan han blef sårat,

Bajonetten sköt i tre,

Och med värjan genombårat
Flere ryssar än som de.
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Och han tillade, att, om svenskarna träget både till

himlen, skulle man fä se:

Att de stolta murar alla

Sönderbrytas såsom glas.

Petersburg och Wiborg falla

Uppå dylikt sätt i kras. O. s. v.

En annan sångare påstod, att man i striden hade

räknat 12 eller 15 ryssar mot hvarje svensk, hrar-

före ock en tredje, som kallade sig Starkodder, sjöng:

Dcrföre skryter ej, i Ryssar och Kalmucker.

I Kosshakar och hvad för pack i mera ä'n,

I kältringar, hvars svärd ej mot sin fien'd hugger.

Så framt i icke fält med folk och manskap klä'n.

Vårt vreda LEJON ') er med skarpa tänder tugger

Förrn i vet ord utaf och krossar edra ben. O. s. t.

Detta hopp, nämligen på Lewenhaupt och på
hans svärd, var numera krigspartiets tröst, och der-

före hette det i en annan säng:

Nu skall med Guds hjelp bättre gå,

När LEWENHAUPT, vår nya hjeite.

Med trettiotusen svenska män
Får rysska magten fatt igen.

Det blifver snart en annan dans

När vår armé till sjös och lands

Till Petersburg ställt marche och kosa ^j.

NITTONDE KAPITLET.

KRIGET MOT RYSSLAND 1741.

KARL EMIL LEWENHAUPTS ANKOMST TILL FINNLAND.

Så snart kriget mot Ryssland blifvit beslutadt,

ville Lewenhaupt för öfvertagandet af dess ledning

lemna riksdagen och segla till Finnland; men man
önskade behålla honom, landtmarskalken, qvar i Stock-

•) Lewenhaupt.
^1 Danska och saxiska min. bref.
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holm, tills riksdagens alla ärender blifvit afgjorda och

beslutet undertecknadt. Knappt hade likväl detta skett,

förr än han, och det redan samma qväll, steg ombord
och dagen derpå, den 23 Augusti, dagen af nederlaget

vid Willmanstrand, afseglade från Stockholm. Straxt

derefter skulle lifgardet likaledes aftåga. En del af

detta regemente hade man redan 1739 velat sända

till Finnland; men flere bland befälet prutade emot,

och Hattpartiet likaså; ty detta behöfde officerarnes

understöd vid de riksdagsstrider, som 1740 väntades.

Nu ändtligen och hösten 1741 skulle troppen tåga

ut; men flere kaptener och löjtnanter togo häldre af-

sked; en åtgerd, som illa öfverensstämde med de

förra krigiska orden. Den 27 Augusti blef dock rege-

mentet inskeppadt, och efterföljdes snart af de öfriga

tropparna, hvilka afseglade dels från Stockholm, dels

från Rådmansö, varande fotfolket i tämligen godt

skick, men rytteriets hästar redan nu mycket för-

svagade. I en af mod och fosterlands-kärlek glödande

sång förklarade dock Hesselius, att genom dessa Man-
hems tappra hjellar skulle

Ryssens magt bli bunden

Långt utom Diina elf.

Men bland »hjeltarnaw sjelfva funnos många, som icke

delade dessa förhoppningar, och bland såväl manskap
som befäl spordes åtskilligt missnöje med kriget och

misströstan om utgången; sistnämnde känsla än mer
ökad genom den just nu ankommande underrättelsen

om slaget vid Willmanstrand ; ty oaktadt alla förfal-

skade uppgifter, måste man likväl erkänna, att rys-

sarna segrat. Ännu och hos många förblefvo dock mo-
det och förhoppningarna oförminskade. Ännu så sent

som i slutet af September d. v. s. en hel månad
efter nederlaget vid Willmanstrand beskref en bland

dåtidens sångare den ärans dag, som nu skulle åter

uppgå öfver Sverge. Dikten började med följande ord:

Si nu bryter himlen vana

Äter med sin strålar in
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Och vill, Svea, dig förläna

Glansen utaf purpurn sin.

Och längre fram i samma säng helsades Lewenhaupt
med följande profetia:

Äran här dig nu tillreder

Lof, som glömskan ej förtär.

Dina bragder till en heder

Efterverlden känna lär.

Huru vidt din Tiriing svingar

Sig utöfver Holmgårds') folk,

Det skall ryktets snälla vingar

Sprida kring, soui tidens tolk.

I sammanhang med denna profetia mä anföras

sägnen om en annan, vare sig öfvermodets eller

aningens. Någon varnade nämligen för de faror, som
voro förknippade med ifrågavarande öfverbefäl. Le-
wenhaupt svarade : kommer jag blott i spetsen för fin-

ska hären, så vill jag sedermera med glädje offra milt

hufvud.

Den 3 September kom Lewenhaupt till Fredriks-

hamn och i spetsen för nämnde här. Buddenbrock
hade likväl på stället församlade blott 5 till 6,000

man, och dessa i mindre god sinnesförfattning till följe

af det 10 dagar förut lidna nederlaget. De efter det-

samma kringspridda ilyktingarna hade ännu icke hunnit

leta sig tillbaka till hufvudlägret, ej heller hade några

aflägsnare finska regementer och de från Sverge af-

sända tropparna hunnit framkomma. Småningom an-

lände dock båda delarna, det ena regementet efter

det andra, sä att hären steg i slutet af Oktober till

vid pass 20,000 -) man, af hvilka, sedan de sjuka

samt flottans och fästningarnas besättningar blifvit från-

räknade, ungefär 15,000 man stodo färdiga att till

fälttågets öppnande begagnas. Men i hela landet och

serdeles kring Fredrikshamn rådde brist på lifsmedel,

foder och dragare, hvadan Lewenhaupt ansåg sig icke

') Rysslands.

2) Några räkna 22—23,000.
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kunna någonting företaga, innan nya förråder blifvit

sända frän Sverge, hvarom han äfven genast anhöl!.

Regeringen hade ock ansträngt sina krafter för att under-

stödja honom och tillika sitt eget anseende, sin egen

ställning, hvilka i mycket berodde på utgången af det

krig, hennes ledare, tillställt. Man hade ämnat med
800 man göra strandhugg på Ösel för att der

taga spannmål och slagt åt tropparna; men man
beslöt skicka manskapet omedelbart till Finnland, till

nödigt förstärkande af både landt- och sjömagten.

Hvarje svenskt hemman, som icke var alldeles utar-

madt, befalldes åt kronan sälja 2 tunnor spann-

mål; och en mängd munförråd afskickades dels från

Sverge, dels från Pommern, hvilket sednares inne-

vånare förbjödos all annan utförsel af lifsmedel. Be-

tydliga förråder kommo ock till Finnland, men för

sent; ty det led då så långt fram i Oktober, att ett

fälttåg blef mer och mer vådligt, serdeles i dessa

nordliga och föga bebodda orter. En annan och

fortfarande olägenhet var den förut omtalade, nämli-

gen att Finnlands innevånare visade mycken ovilja

mot kriget och mot ty åtföljande uppoffringar. Afven

svenska i Finnland boende personer mottogo de nu
ankommande tropparna med ovett och med bittra

förkastelsedomar öfver både konungen och ständerna.

Stundom sades rent ut, att finnarna ville lyda under

Ryssland häldre än under Sverge, och en mängd bön-

der rymde med sina hästar undan och inåt skogarna.

Man ville till och med hos landshöCdingarna spåra

samma tänkesätt. Gyllenborg föreslog ock, att till

öfverhöfding öfver alla de andra sätta den nyligen till

landshölding i Nyslotts och Kymenegårds-län utnämnde
Stiernstedt, hvilken bland alla, som ifrat för krig, var

den ende, som, när kriget verkligen utbröt, ådagalade

mod, kraft och beslutsamhet. Lewenhaupt afböjde

dock förslaget, måhända för att icke genom en sä

ovanlig åtgerd uppreta till än större förbittring. En
annan olycka var den missämja, som snart utbröt
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inom befälet. Lewenhaupt anade eller kände det

uppdrag, man gilvit åt Buddenbrock, Lagercrantz och

Höpken, och i sin stolthet ville han så snart möjligt

befria sig från deras tillämnade förmynderskap. Re-
dan i Sverge skall han hafva gjort invändningar mot
Höpkens tillämnade resa ^). Omedelbart efter sin an-

komst till Fredrikshamn, hemskickade han ock en

skrifvelse, som skyllde nederlaget vid Willmanstrand

j)å Buddenbrock och begärde, att denne mätte blifva

återkallad och lagförd; och tillika sökte han så myc-
ket möjligt hålla Lagercrantz aflägsnad från hufvud-

qvarteret -) och från fälttågets ledning, hvilka båda

åtgerder naturligtvis uppretade dessa herrar och deras

vänner. Afven bland soldaterna hördes mycket knorr;

ty de blefvo oupphörligt ansträngda medelst arbete

på fästningsverken, men aldrig lifvade genom vapen-

bragder mot fienden. Under dessa höstmånader före-

föll nämligen blott en enda strid, en föga betydlig

skärmytsling, men också den aflöpande till förlust för

svenskarna. I början af November kom vintern. Far-

lederna inomskärs tillfröso, så att behöfligt munförråd

ej kunde på den vägen hemtas från Borgå, Helsing-

fors eller Abo, hvarest sådant i tämlig myckenhet
förelanns. Behöfligt antal dragare för dess forslande

landvägen kunde ej heller framskaffas. I dylik belä-

genhet ansåg sig Lewenhaupt hvarken kunna företaga

ett angrepp mot ryssarna eller hålla sina troppar till-

hopa vid Fredrikshamn. Derföre, och emedan fien-

derna redan gått i vinterqvarter, beslöt han göra lika-

ledes, hvarvid några närbelägna regementer fingo

återvända till sina rotar, men de andra förlades vidt

omkring i Nyland,^ Tavastland, några till och med så

långt bort som i Åbo län. I det ännu glest bebyggda.

') Enligt andra uppgifter, eller kanske vid annat lynne, har

han begärt Höpkeu sig till biträde.

^) I Stockholm hade likväl Lewenhaupt begärt, att Lagercrantz

mätte få åtfölja honom till Finnlaad; troligtvis anade han då ej

att denne ämnades till en slags uppsyningsman öfver honom sjelf.
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efter förra kriget flerestädes öde landet rådde både

på husrum, lifsmedei och foder en brist, son» tvin-

gade till denna i andra fall tadelvärda kringspridning.

TJUGONDE KAPITLET.

KKIGET MOT RYSSLAND 1741.

SVENSKA FLOTTAN.

Vid krigets början innehade svenska sjömagten

ett af fienden obestridt välde öfver alla kringliggande

haf. Några dess spridda örlogsskepp kryssade i Nord-
sjön och andra i medlersta Östersjön, I Finska Vi-

ken och utanför Fredrikshamn lågo galerflottan när-

mast, eller vid Kursalo, och örlogsflottan längre ut,

eller vid Aspön. Rysska sjömagten vågade icke ens

visa sig.

Svenska galerflottan blef visserligen hela året 1741

liggande overksam; men vårdades så, att den hvarken

genom brist eller farsoter led någon betydlig förlust.

Sorgligare blef stora flottans öde. Vi hafVa förut

beskrifvit dess olyckliga tillstånd redan före krigets

utbrott; nämligen vattenbristen, farsoterna, dödligheten

och missnöjet ; samt följderna, nämligen, att, när det

skulle komma till s. k. »rerkliglieter», kunde den icke

äfven med bästa vilja någonting företaga. Man visste

ock, att rysska örlogsskeppen lågo otacklade och

orustade; så att från den sidan var under årets lopp

ingenting att befara. Rayalin ville fördenskull segla

hem för att spara kostnader och manskap; men Hem-
liga Utskottet befallde honom stanna qvar, och man
gaf honom en skrapa, derför att han en gång hade

utan tillstånd något aflägsnat sig från Aspö i). Följ-

den blef, att flottan måste ligga qvar på denna oför-

delaktiga plats, och att fördenskull farsoten och död-

ligheten ökades, och att slutligen Rayalin sjelf, an-

1) Rådsprot. d. 2å Juli 1741.
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gripen på en gång af sorg och smitta, afled den 4
Sept. Befälet öfvertogs nu af Sjöstierna, hviliien dock
af samma skäl som Rayalin hvarken mägtade gå an-

fallsvis till väga, ej heller fick segla hem. Af sin besätt-

ning, vid pass 5000 man, räknade flottan redan den
8 Aug. 729 döda och 2,382 sjuka. Till förstärkning

skickades samma månad matroser och soldater både
från Sverge, från galerllottan och från landthären.

Men nykomlingarna angrepos genast af den härjande

farsoten, och inom kort var flottan omigen och till

följe af brist på manskap alldeles redlös. Sjöstierna

fick dä i slutet af Sept. med några örlogsskepp återgå

till Karlskrona, och befälet öfver de qvarlemnade an-

förtroddes åt Cronhawen. Lewenhaupt ville, att denne
skulle segla fram och oroa rysska kusterna och se-

dermera lägga sig vid Björkö för att understödja ett

anfall, som Lewenhaupt någon tid ämnade med landt-

hären och galerflottan göra mot Wiborg. Cronha-
wen var i början icke obenägen; men hans officerare

talade nästan enhälligt deremot. Sälien hade ock sina

svårigheter, mest i anseende till den allmänna sjuk-

ligheten. På fregatten Svarta Örn t. ex. med 200
mans besättning räknades den 17 Sept. endast 16
man friska och dessa ändå mycket försvagade. Med
en sjömagt af sådan beskaffenhet kunde svårligen

någonting företagas. Men det var likväl först fram i

Oktober, som den återstående delen fick återvända till

Karlskrona, sedan den qvariemnat några bland sina

örlogsfartyg, på hvilka sjukligheten och eländet längre

fram på hösten anställde än svårare förödelser.

I flere månaders tid hade välrustade svenska

flottor legat i Finska Viken; men derunder icke lossat

ett enda skott emot fienden, icke gjort ett enda an-

fall mot dess kuster. Sverges enda vinst af sina sjö-

rustningar bestod deri, att fiendens flotta hållits overk-

sam innanför Cronstadt; en dock tvetydig vinst, ty

(\el tycks, som ryssarna icke ämnat detta år låta

den någon gång utlöpa. Sverges förlust var, att en
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fregatt lidit skeppsbrott; att flere tusen menniskor

blifvit af farsoten bortrycl<ta; att den dryga kostnaden

för en så stor och långvarig utrustning blifvit bort-

kastad, samt att svenska allmänheten och i synnerhet

flottans besättning fattades af nedslagenhet och af för-

bittring mot de herrar, som tillställt kriget, men till

dess utförande icke träffat bättre anstalter, icke gifvit

bättre föreskrifter. Förhållandet med landthären för-

anledde genom samma orsaker alldeles samma känslor.

Så väl flottans som en del af härens förtidiga

utsändande jemnte åtskilliga andra dåtidens besynner-

liga företeelser kunna visserligen ingalunda försvaras,

men dock till en del förklaras genom en redan flere

gånger i korthet påpekad omständighet; nämligen de

hemliga förbindelser, Hatt-regeringen underhöll med
de missnöjda i Ryssland, förbindelser, hvilka i denna

tidens historia voro af stor vigt, och om hvilka vi

fördenskull vilja här lemna en mer utförlig och sam-
manhängande framställning.

TJUGONDEFÖRSTA KAPITLET.

SVENSKA REGERINGENS FÖRBINDELSER MED DE MISS-

NÖJDA PARTIERNA I RYSSLAND.

Karl Gyllenborg var uppfostrad i Karl den tolftes

statsmanna-skola, och hade antagit dess städse följda

grundsats; nämligen att bekämpa fienden icke blott i

öppen strid och med blanka vapen, utan ock medelst

hemliga stämplingar med dess undersåtare och me-
delst försök att genom mutor, löften och hvarjehanda

förespeglingar locka dem till förräderi mot deras lag-

liga öfverhet. Det var pä dessa statskonstens bak-

gator, som Gyllenborg inträdde och aflade sitt första

lärospån, då han, anställd som svenskt sändebud hos

konunsen i England sökte 1715—1717 tillställa ett
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uppror bland samme konungs undersålare '); och åt-

skilliga tecken visa, att han också nu icke länge varit

kansli-president, förr än han omigen inlät sig i samma
slags stämplingar. Se här förhållandet!

Hela rysska folket, äfven dess mägtigaste och

förnämsta herrar, stod ännu vid denna tid på en jemn-
förelsevis mycket låg grad af vetenskaplig, politisk och

äfven moralisk bildning. De flesta då varande rysska

regeringar voro fördenskull tvungna att åt utländska

män anförtro många rikets vigtigaste ämbeten. Också
under kejsarinnan Annas tid såg man tre främlingar,

Biron, Miinnicii och Ostermann, innehafva statens för-

nämsta platser. Den hos alla folk vanliga oviljan

mot utbördingar, i synnerhet om dessa tillika lyckats

blifva gunstlingar; denna känsla, förenad med andra

dels sämre dels bättre bevekelsegrunder. alstrade inom

hela den rysska befolkningen, så lägre som högre, ett

brinnande hat mot alla främlingar, till en del ock

mot de nya seder och inrättningar, tsar Peter infört,

ofta intrugat. Ledd af gamla vanor och af ovilja

mot hvarje ansträngning, önskade ock mången ryss

att få återvända till den dvala af okunnighet, lättja

och tanklöshet, i hvilken halfvilda folkslag framslumra

sin tid. Mot slutet af Annas regering växte miss-

nöjet till hotande höjd, och i spetsen iör detsamma
stod, ehuru i hemlighet, den rika. talrika och ansedda

slägten Dolghoruki. Planen var att sätta kejsarinnan

Anna i kloster, att till Tyskland bortskicka hennes

systerdotter Anna och dennas braun^chweigska gemål,

att döda eller bortjaga de utländska herrarna, att

förmäla storfurstinnan Elisabet med en furst Narysch-

kin, att åt detta par inrymma Kysslands tron; och

att sedermera återinföra Rysslands fordna seder och

samhällsskick. Till tidepunkt för utförandet bestämdes

det nederlag, man trodde, att Miinnich skulle under

fälttåget mot turkarna !739 komma att lida. Vid

'

') 29. i2—63.
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första underrättelsen om en sådan händelse borde

enligt den föreslagna planen de sammansvurne höja

upprors-fanan, dervid understödda af ett i Polen va-

rande missnöjdt parti, och af svenska regeringen, som
skulle låta 30,000 man inrycka öfver gränsen. Några
ehuru ännu ej utredda spår efter en sådan under-

handling förefinnas. Troligtvis var det ock till följe

af denna plan, som Gyllenborg lät Karl Sparre föreslå

och genomdrifva den troppsändning till Finnland, som
1739 skedde och redan är beskrifven. Tillhopa med
de i samma landsort indelade regementerna skulle

väl besagde troppar föreställa den svenska här, hvilken

enligt dolghorukiska partiets önskan borde infalla i

Ryssland och understödja upproret.

Men de förutsättningar, på hvilka planen hvilade,

gingo, som nämndt är, icke i fullbordan. Miinnich

blef icke af turkarna slagen, utan det var tvärtom

turkarna, som blefvo af honom besegrade; nämligen i

den blodiga striden vid Choczin hösten 1739. Rysska
regeringen kom tillika underfund med de missnöjdas

plan, både till uppror och till förbund med svenskarna.

J)en slöt derföre genast fred med Turkiet, och när

svenska troppsändningen hösten 1739 kom till Finn-

land, just då blefvo upprors-partiefs ledare, herrarna

af slägten Dolghoruki m. fl. fängslade och dels af-

lifvade, dels skickade till Siberien; detta i November
1739. Hela planen var tillintetgjord, och svenska

troppsändningen till Finnland åtminstone i detta af-

seende alldeles ändamålslös.

Men blott några veckor derefter bildade sig inom
Ryssland en ny sammansvärjning. Hufvudmannen,
Wolinski, en slug, djerf och ohyggligt samvetslös

person, grundade äfven han sin beräkning pä ryssar-

nas ovilja mot utländningar. Skilnaden bestod deri,

att Dolghoruki ämnade stödja sig på de högre, Wo-
linski deremot på de lägre, de lägsta samhällsklas-

serna. Hans plan var, att Riron. Miinnich och Oster-

mann skulle imdanrödjas, alla utländningar bortjagas,
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kejsarinnan Anna tvingas att förmäla sig med Wo-
linski eller gå i kloster, då han skulle i stället taga

till gemål storfurstinnan Elisabet. Men i händelse af

vägran, skulle också hon inspärras i kloster, och Wo-
linski sjelf intaga tronen såsom Rysslands oinskränkta

beherrskare. Äfven med denne man påstå rysska

författare, att Gyllenborg inlåtit sig, och afsigten att

honom understödja skulle då hafva varit en bland or-

sakerna, hvarför de till Finnland öfversända regemen-
terna finso der qvarstanna äfven år 1740: ehuru
första anledningen till deras ditsändande, nämligen

Dolghorukis upprorsplan, blifvit tillintetgjord. Det

gick snart likaså med Wolinskis. Den blef upptäckt,

och hufvudmannen redan i Juli 1740 afrättad.

Hvad Dolghoruki och Wolinski lofvat svenska re-

geringen till belöning för dess biträde, är oss obekant.

Men troligt är, att Gyllenborg velat uppegga och begagna

dessa upprors-rörelser såsom tillfällen till eröfringar

på Rysslands bekostnad, ungefär på samma sätt som
Karl den nionde och Gustaf Adolf gjorde under den

tidens så kallade demetriska oroligheter.

Genon» hvilken person Gyllenborg bedrifvit under-

handlingarna med nämnde rysska upprorsmän, är oss

likades obekant. Det tyckes ej hafva skett genom sven-

ska sändebudet i Petersburg Nolcken. Denne lemna-

des tvärtom i så stor okunnighet om Sverges ätgerder,

att t. ex. förslaget om troppsändningen till Finnland

1739 kom till hans kännedom först genom rysska

regeringens berättelse. Också klagade han ofta öfver

den okunnighet, hvari han af den svenska lemnades.

Hösten 1740 dog rysska kejsarinnan Anna, och

om den efter henne lediga regentmagten täflade trenne

partier; — det ena under gunstlingen Biron, hvilken

önskade och till en början äfven lyckades blifva för-

myndare för den späde, ej årsgamle kejsar Iwan och

således tills vidare sjelfherrskare öfver hela Ryssland;
— det andra under samma kejsares föräldrar, hertig

Anton Ulrik af Braunschv^eig och dess gemål Anna,
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den aflidna kejsarinnans systerdotter, hvilka viile till-

erkänna sig förmynderskapet öfyer nännnde sia son;

— det tredje under tsar Peters dotter, storfurstinnan

Elisabet, medelpunkten för det ofvan omtalade gam-

mal-rysska partiets planer. Alla tre betraktade hvar-

andra med misstroende och ovilja, och om svenska

hären hade under denna splittring och allmänna viller-

valla inbrutit i landet och förbundit sig med ett bland

partierna, skulle kanske en eller annan fördel kunnat

vinnas. Ruddenbrock tyckes ock hafva förordat något

dylikt försök. Men Gyllenborg saknade den beslut-

samhet, som fordrades för att på eget bevåg tillgripa

en så kraftig men tillika så vådlig åtgerd. J dess

ställe, och liksom skjutande ifrån sig ansvaret jemnte

beslutande-rätten, gaf han Nolcken i uppdrag att efter

omständigheterna afgöra, med hvilket bland de tre

partierna Svergo borde förbinda sig; och hvad han

ioreskref var blott, att Nolcken skulle underhålla och

uppreta oenigheten, och af det parti, med hvilket

han komme att förbinda sig, genast och i förväg

lordra Wiborg. Men i detsamma och icke fullt en

månad efter Annas dfid, blcf gunstlingen Biron stör-

tad, hvarelter det hertigliga paret, Anton Ulrik och

Anna, bemägtigade sig förmynderskapet och regent-

magten. Nu mera hade således Sverge att välja

mellan blott två partier; d. v. s. nämnde regentpar

å ena och storfurstinnan Elisabet å andra sidan. Det

förra visade dock en olycksbådande sorglöshet i allo,

och derjemnte en frånstötande likgdlligliet mot Sverge.

Enligt råd af Fr. ^krike och af Tessin blef fördenskull

åt Nolcken utfärdad befallning, att nu mera knyta

förbindelse endast med Elisabet, hvilken, ehuru hon

hade för sig en stor del af rysska folket, likväl för

tillfället var af sitt hof mycket försummad och till-

bakasatt. I sjelfva verket ville hon gerna bestiga

sin faders tron; men var för mycket både trög,

lättsinnig och rädd, för att med kraft och mod sätta

Fryxells Ber. XXXV. 12

/
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sig i spetsen för en dertill behöflig sammansvärj-
ning, och skulle troligen, sig sjelf lemnad, försjunkit i

vällust % och overksamhet. Men saken öfvertogs i

stället af hennes läkare, en utländsk äfventyrare vid

namn L'Estocq, och af ett par andra tämligen obe-

tydliga lycksökare. För vinnandet af sitt mål hade

detta parti två serskilda, men samtidiga planer. Den
ona var, att med understöd af Frankrikes penningar,

det lemnade verkligen 40,000 dukater, vinna ökadt

anhang bland rysska hären och befolkningen, och att

sedermera med hjelp af dessas vapen och armar upp-

sätta Elisabet på tronen; detta var älsklings-planen.

Andra förslaget var, att infallna svenska troppar skulle

understödja upproret och hjelpa Elisabet till besittning

sf tronen ; detta var nödfalls-planen, ty Elisabet in-

såg ganska väl, huru en genom fiendernas, sven-

skarnas, vapen tillsatt regent, skulle städse blifva

ryssarna förhatlig. Misstro till det aflägsna Frank-

rikes förmåga att hjelpa och fruktan för snart utbrott

af rysska regentparets ovilja, dessa två känslor drefvo

dock Elisabet äfven till det sednare förslaget. Vid

nyårstiden 1741 föreföll härom mellan henne och

Nolcken ett samtal, hvari hon ådagalade en viss be-

redvillighet att för det understöd, hvarmed Sverge

skulle biträda, visa sin erkänsla, hvilket uttryck man
tolkade som ett beslöjadt anbud af ett eller annat

landskap. I sin ilver och sin förskräckelse för rysska

regenthofvet, lofvade hon till och med att, om så

behöfdes, sjelf vid upprorets uibrytande stiga till häst

för att lifva sina anhängare. Om dessa och dylika

planer blefvo under vintern 1741 förda många under-

handlingar mellan Nolcken och L'Estocq, men i allra

största hemlighet och oftast under nattliga möten.

Ett Sverges förslag innehöll, att Elisabet skulle fly

öfver till Finnland och sedermera i spetsen för der-

varande svenska troppar rycka tillbaka in i Ryssland

och i förening med sina missnöjda landsmän bortjaga

det främmande hertig-paret samt bemägtiga sig tronen;
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ett förslag, hviiket dock Elisabet ogillade, emedan det

såsom allt för ofusterländskt skulle uppreta ryssarna.

Ett annat förslag, hennes eget, innehöll, att Sverge

skulle tillkalla hennes systerson hertig Karl Peter

Ulrik af Holstein-Gottorp och låta denne åtfölja de i

Ryssland infallande svenska tropparna och tillika ge-

nom en till rysska folket ställd kungörelse fordra

kronan såsom arf efter sin morfar, den store tsaren,

i hvilken händelse Elisabet lofvade sitt och sina vän-

ners understöd. Nolcken tyckes hafva gillat sist-

nämnde förslag; men det afböjdes af Gyllenborg, som
ville till svensk tronföljare hafva hertigen af Bir-

kenfeld, och derföre i allo motarbetade Karl Peter

Ulrik. Den ovilja, som både Fredrik och den då

ännu lefvande Ulrika Eleonora hyste mot holsteinska

huset hindrade ock den nya hertigens inkallande i

Sverge. Emellertid fortfor man att ömsesidigt upp-

egga hvarandra, svenskarna Elisabet till uppror, och

Elisabet svenskarna till krig, och i sistnämnde afsigt

omtalades med lockande ord, hur svenska hären redan

förr en gång, nämligen under Jakob de la Gardie, hade

framträngt till Moskwa, och huru den nu skulle för-

värfva lika stor utmärkelse o. s. v. Förmodligen var

det i sammanhang med dessa underhandlingar och

löften, som Gyllenborg och hans vänner vintern 1741

genomdrefvo den tropparnas sammandragning vid rikets

östra gräns, som vi redan omtalat i)l

Men frampå våren samma år inträffade flere

hindrande omständigheter. Johan Gyllenstiernas hem-
liga förbindelse med Bcstuschew hade blifvit upptäckt,

och Elisabet befarade, att hennes egen underhandling

med Nolcken skulle vid samma tillfälle komma i

dagen. Dessutom stöttes hon tillbaka af Sverges

mer och mer framträdande anspråk, nämligen att

som vedergällning för sitt understöd återfå ett eller

annat af de 1721 afträdda landskapen; ett förslag,

') Se sidd. 79—88.



180

för hvilket hon visade mycken obenägenhet. Nolcken

och Chetardie voro väl envisa ; men hon förklarade

slutligen och bestämdt, att Ryssland och hela Eu-
ropa skulle ogilla, om Peter den stores dofter köpte

tronen genom att bortskänka någon del af Peter den

stores ära och eröfringar, och att hon aldrig skulle

heqväma sig till något sådant. Deremot tycks hon
hafva låtit förstå, att Karl Peter Ulrik kunde må-
hända afgifva något dylikt löfte. Ytterligare fordrade

Svefge, att hon skulle åt Nolcken öfverlemna en skrift,

i hvilken hon begärde hjelp af svenska troppar och i

allmänna ordalag förbunde sig till tacksamhet. Me-
ningen var, att uppsatsen skulle sedermera framläggas

för Secretissime-Beredningen i Stockholm och dyme-
delst påskynda både krigsbeslutet och kriget. I bör-

jan biföll hon förslaget, och en dylik skrift blef uppsatt

och af Nolcken och L'Estocq gillad samt inför Elisabet

framlaggd. Men när det kom dertill, ville hon icke

derunder teckna sitt namn. L'Estocq hade af svenska

regeringen erhållit 200 dukater i handom och löfte

om andra 800, så snart saken blifvit lyckligen till-

ändabragt. Men han kunde, eller måhända han ville

numera ej öfvertala herme till en så vådlig namnteck-

ning. Tidtals drog sig ock Chetardie tillbaka och afrådde,

hvarjemnte Elisabet sjelf oupphörligen plågades af

tvekan och af växande farhågor. För att ej väcka

rysska hofvets misstankar, undvek hon numera alla

samtal med Nolcken, äfven de hemligaste, L'Estocq

snart likaledes, och tillbakadragenheten ökades i samma
mån, som riksdagen i Stockholtn närmade sig det

afgörande krigsbeslutet. Farhågan för stämplingarnas

upptäckande gick så långt, att i Maj 1741 uppbrände

både Nolcken och Chetardie alla sina till ämnet
hörande papper. När Nolcken, förutseende krigets

snara utbrott, skulle lemna Petersburg, gjorde han

än ett försök att öfvertala Elisabet till något afgörande

steg, men förgäfves.
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Under sommaren 1741 tyckes hon deremot hafva

vändt sina blickar och förhoppningar mera uteshitande

till hofvet i Paris. I största hemlighot kom också deri-

frän ett förslag till giftermål mellan henne och prinsen af

Conti, en anförvandt af Frankrikes konungahus. Sa-

ken skulle understödjas både af Frankrike och Sverge.

Men snart drog sig Elisabet tillbaka äfven från denna

plan. Fleury hade aldrig varit densamma rigtigt be-

vågen; och förslaget, ursprungligen ett verk af prinsen

sjelf, blef öfvergifvet redan hösten 1741.

Men vid samma tid började rysska hofvet miss-

tänka tillvaron af de hemliga stämplingarna, och dag-

ligen växte Elisabets fruktan att blifva upptäckt och

satt i kloster eller på något annat sätt stängd från

hvarje framtida utsigt till tronen. Derföre måste

hon, ehuru ogerna, återupptaga den svenska planen.

Dels 1 egen porson, dels genom L'Estocq, visade

hon mycken välvilja mot Wrangel och mot en kapten

Didron samt mot några andra vid Willnianstrand

tillfångatagna officerare, och ingick genom de två

förstnämnde i hemliga underhandlingar med den i

Fredrfkshamn varande Lewenhaupt; likaså genom Che- \

tardie med svenska regeringen i Stockholm, på begge

ställena för att få hjelp mot rysska hofvets befarade

våldsamheter. Som vedergällning erböd hon, l:o) att

betala kostnaden för alla Sverges rustningar från och
med första troppsändningen till Finnland: 2:o) att

hela sitt lif igenom betala underhållspenningar ät

Sverge och att, ryssarna ovetande, lemna åt svenska
regeringen de summor, af hvilka denna kunde komma
i behof; 3:o) att främja Sverges bästa och gifva dess

handel stora företrädes-rättigheter; 4:o) att icke un-
derstödja Österrikes krig mot Frankrike o. s. v. För-
slaget meddelades ät riksrådets hemliga utskott d. y.

s. åt Gyllenborg, Löwen och Tessin. Det infall i

Ryssland, som Lewenhaupt straxt derefter nämligen
i Nov. 1741 företog, stod i nära sammanhang med
dessa underhandlingar, såväl de med Lewenhaupt, som
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de med Gyllenborg, och åsyftade! troligtvis någon slags

inblandning i det rysska uppror, hvars snara utbrott

nian förutsåg.

Så vidt dessa ämnen hittills blifvit utredda, eller

kunna anas, har nu läsaren sett i deras sammanhang
upphofvet och utvecklingen af de underhandlingar,

som åren 1739—1741 bedrefvos mellan upprors-

partierna i Ryssland och regeringen i Sverge. I dem
har man troligtvis att söka förklariKgen öfver flera

eljest oförklarliga den tidens företeelser; till exempel

tropparnas afsändning till Finnland 1739 och qvar-

hållande derstädes 1740; åtgerder i alla händelser för-

tidiga, äfventyrliga och tadelvärda, dock allt detta i

än högre grad, ja alldeles oefterrättliga, så framt näm-
ligen de icke varit beräknade också på dessa rysska

förbindelser. Sverges öfverdrifna fordringar och för-

hastade krigsbeslut hafva likaledes sin förklaring icke

blott i lättsinne och öfvermod, utan ock i samma
rysska underhandlingar; och det var till följe af både

det ena och det andra, som Gyllenborg och Lewen-

haupt m, fl. tyckas stundom hafva inbillat sig, att

det aldrig skulle komma till något verkligt krig; in-

billat sig, att sä snart svenska hären framryckte, skulle

det söndrade rysska folket och den på tronen upp-

hjelpta Elisabet, beggedera af skrämsel och den

sednare tillika af tacksamhet, genast och utan strid

återlemna en del af Rysslands sista landvinningar.

Kar! Sparre uttalade med tydliga ord denna förhopp-

ning, och gyllenborgska regeringen handlade i öfver-

ensstämmelse dermed; oaktadt Nolckens och Aker-

hiclms allvarliga och upprepade varningar.

Dessa förhållanden äro i flere fall betecknande

för Karl Gyllenborg och hans statsmanna-förmåga.

Läsaren har sett, hvilka de rysska vänner, Dolgho-

rukis och Wolinskis partier, voro, på hvilka han tro-

ligen grundade sina beräkningar åren 1739 och 1740,

Läsaren har ock sett, huru hans sednare rysska

vänner leddes af den svaga och vankelmodiga Elisabet,
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af äfventyrareo L'Estocq samt af några obetydliga

lycksökare; och, huru Nolcken flere gånger visade

opålitligheten af dessa vänner, dessa förbindelser; —
och likväl, — likväl var det i betydlig mån just på
dem, som Gyllenborg grundade sina förhoppningar,

och tillika de åtgerder, hvilka steg för steg dels loc-

kade, dels trugade svenska folket till kriget mot Ryss-

land. Hela tilldragelsen är ett sidostycke til! hans

uppförande åren 1716 och 1717, då han uppmuntrade
Karl den tolfte till det då ifrågasatta svenska infallet

i Skottland i).

Om Gyllenborg varit enväldig herrskare öfver

Sverge och kunnat sjelfrådigt, och när han ville, be-

gagna hvarje lägenhet till angrepp mot Ryssland och

till förbund med dervarande partier, — i sådan hän-

delse hade det visserligen alltid äfventyrliga och våd-

liga förslaget dock haft något skäl för sig. Nu der-

emot voro äfventyrligheten och vådan så mycket större,

som han icke kunde företaga några kraftigare rust-

ningar eller lätta något afgörande beslut, innan stän-

derna gifvit sitt bifall. Men de skäl, som egentligen

skulle utverka detta bifall, nämligen den rysska sam.-

mansvärjningen och dess löften, detta skäl måste han

omsorgsfullt undandölja icke blott för ständerna utan

ock för Hemliga Utskottet och för de flesta kamra-
terna vid rådsbordet. I denna onaturliga, tvungna och

osammanhängande ställning låg orsaken till den Min-
dre Sekreta Deputationen, till Secretissime-Berednin-

gen och till det Hemliga Utskottet inom rådet, hvilka

alla hemlighets-anstalter på så eget sätt utmärkte året

1741; likaså orsaken till många andra den tidens be-

synnerliga och eljest oförklarliga uppträden.

>) 29. 43—46.
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TJTJGONDEANDRÅ KAPITLET.

LEWENHAUPTS TAG TILL SÄCKJÄRVI I NOVEMBER 1741

OCH HANS MED RYSSLAND INGÅNGNA STILLESTÅND.

Vi Iiafva nämnt, huru Lewenhaupt i början af

November 1741 förlade sin här i vinterqvarter. Men
till allmän förvåning bröt han efter några dagar med
de närmast kring Fredrikshamn stående tropparna upp
igen och tågade mot gränsen. Det hette, att han ville

oroa ryssarna i dessas vinterqvarter, och att han fått veta,

det Lascy dragit sina förposter tillbaka ända till Wiborg
och derigenom lemnat obetäckta några samlade för-

råder, i synnerhet af hö och halm, förnödenheter, af

hvilka svenska hären var i stort behof, och hvilks

Lewenhaupt hoppades kunna lätt nog bemägtiga sig.

Detta mål hade dock troligen kunnat vinnas genom
en sändning af några hundrade ryttare, och var i sig

sjelft af så ringa vigt, att det ensamt icke rimligtvis

kunde föranleda en åtgerd, så både storartad och be-

tänklig, som den att låta en styrka af mellan O och

7000 man uppbryta från sina nyss erhållna vinter-

qvarter för att i slutet af November anträda ett

tåg, hvars besvär och för manskapet vådliga följ-

der en hvar kunde förutse. Sannolikt har ock ett

annat och väsentligare mål förefunnits. Det var näm-
ligen just nu, som Elisabet, under växande oro och

farhågor, förnyade hos både Gyllenborg och Lewen-
haupt sin anhållan om svensk hjelp på sätt, vi nyli-

gen berättat ^). Troligt är, att häruti låg rätta or-

saken, hvarför Lagercrantz tillstyrkte och Lewenhaupt
företog nämnde infall. Han hade väl rätteligen bort

komma med en mycket betydligare styrka. Men de

M Se 8id. 181.
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Jlesta regementerna hade blifvit för1as2;f'.a sä långt

bort, att de omöjligen kunde till Fredriksiiamn åter-

komma utan stor icke blott tids- utan ock man-
spillan; ty i hela landet rådde brist pä både lifs- och
fortskaffnings-medel. Lewenhaupt kunde således icke

i hast samla mer än 6,000 soldater, 450 ryttare och
10 kanoner. Med denna tropp aftågade han den 19

November frän Fredrikshamn, anlände sjelf till Säck-

järvi och Lagercrantz till Wiliajoki, det sednare stället

beläget en half mil inom dåvarande rysska gräns,

och några förråder hiefvo verkligen tagna och forslade

till Fredrikshanm, På samn^a gång lät ock Lewen-
haupt en öfverste-löjtnant Sprengport i spetsen för

några karelska dragoner, soldater och väpnade bön-

der göra från Willmanstrand ett infall öfver der-

varande rysska rålinea, hvarvid svenskarna vunno
några smärre fördelar. Regeringen i Stockholm sökte

genom en präktigt utstyrd beskrifning öfver dessa

rörelser lifva modet hos sina värmer och nedtysta

dem, som klandrade kriget och förutspådde dess

olyckliga utgång. Levvenhaupts framtågande från Fre-

drikshamn, hvilket skedde den 19 November, blef i

nämnde berättelse förflyttadt till den 20 och satt i

förbindelse med slaget vid Narva, hvilket förefallit på
sistnämnde dag. Posttidningen den 7 December 1741
omtalade nämligen, huru Lewenlianpt hade »den 20
November nppbruiil med en tredjedel, af hären, de

fliönnMe troppar, som kunde t fiiit framsfällns ; och

huru han marcherat raka vägen in i fiende land;

hvarje karl hafvande hjerta och lust att nappas med
tio ryssar, nu liksom vid Narva år 1700 den 20
November. Det hette vidare, svenska folkets heder

kräfvcr nämligen att icke gå i vinterqvarler förr, än
man gått i fält mot fienden och sålunda vederlaggt de

utländska lidningsskrifvare, hvilka, för det mesta he-

soldade af Ryssland, ständigt tala om var oförmåga
att ulföra detta krig.
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Lewenhaupt hade, som sagdt är, sina blickar

förnämligasi riglade pä Elisabet och på de missnöjda

i Ryssland, hvilkas väntade uppror man ville under-

stödja, och af hvilkas tacksamhet man hoppades återfå

några af Sverges förlorade fästningar och landskap.

Redan i förväg hade man ock för sådant ändamål

tryckt en på både rysska och tyska språken författad

kungörelse, hvilken blifvit gillad af Elisabet. Den
innehöll, all Lewenhaupl kommil endast för alt skaffa

siienskarna ersättning för älskilliga oförrätter, som

blifvit dem tillfogade af de utländska herrar, hvilka

under förflutna åren heherrskal Ryssland och för-

tryckt dess ädlaste slägler. Från dessa främlingars

odrägliga ok och grymhet ville nu svenskarna befria

rysska folket, så alt detta mätte komma i tillfälle, att

genom fritt val skaffa sig en laglig och rättmätig öf-

verhet. Lewenhaupt uppmanade fördenskull hvarje väl-

tänkande 7'yss all förena sig med svenska krigsmagien

o. s. v. Denna kungörelse visade tydligt nog, att

egentliga syitemålet för Lewcnhaupts tåg icke var

de föreburna förrådshusen, utan understödjandet af

ett tillämnadt uppror. Skriften blef ock utspridd i

de närmaste rysska landskapen. Som handtlangare

dertiil begagnades kapten Löfving, en man, hvilken

flere gånger varit vid dylika tillställningar anvärid.

Underrätteisen om Lewenhaupts inbrott och sän-

debref förorsakade i Petersburg mycken uppståndelse,

och sattes i förbindelse med några de sammao-
svurnes oförsigtiga yttranden; hvilka jemnte åtslLilliga

andra företeelser väckt Ostermanns uppmärksamhet

och misstankar. Rysska hofvet började efterforska för-

hällandet, och Elisabet fruktade hvarjo dag att blifva

tagen för huivudet. Regeringen beslöt dessutom att

till gränsen utskicka bland andra äfven de rysska

gardesregementerna, inom hvilka hon hade sina flesta

och bästa anhängare, L'Estocq med vänner före-

ställde henne ock ytterligheten af faran och nöd-

vändigheten af ett raskt beslut. Beslutet blef ock
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taget, och nästa natt, nämligen mellan den £4 och

25 November, utfördt. Åtföljd endast af några få

• vänner och af 200 tillgifna gardessoldater, begaf sig

Elisabet till vinterpalatset, hvarest det hertigliga paret

bodde. Enligt vanan voro der inga större försigtig-

hetsmått vidtagna, och utan något motstånd trängde

soldaterna in i slottet och togo till fånga den unga

kejsaren och dess föräldrar och sedermera, och efter

erhållen förstärkning, äfvenså regentparets förnämsta

anhängare, hvarhäldst dessa anträffades. Dagen derpå

blef Elisabet utan någon vidare strid hyllad som kej-

sarinna öfver Ryssland.

Genast afskickades ock tiil Lewenhaupt den förut

omtalade kapten Didron, med icke blott under-

rättelse om statshvälfningen utan ock med Elisabets

mundtliga försäkringar om hennes fredsamma tänke-

sätt; om hennes till rysska h«ren redan utfärdade

befallning att upphöra med alla fiendtli^heter ; om
hennes förmodan, att Lewenhaupt skulle göra lika-

ledes; häldst den statshvälfning, som enligt hans kun-
görelse var det företagna infallets syftemål, hade re-

dan blifvit lyckligen genomförd. Tillika medsändes
från Chetardie ett bref af samma innehåll. Lewen-
haupt mottog i Säckjärvi både helsningarna och bref-

vet samt lolvade tills vidare hålla sig stilla; men till-

kännagaf, att för beviljandet af detta stilleständ borde

Wiborg och Keksholm genast åt svenskarna inrymmas.
Härtill ville Elisabet ingalunda bifalla, i synnerhet

^ som hon lyckats genomdrifva sin tronbestigning utan

något af Sverge gifvet verksammare biträde. Men
hon vågade ej heller öppet vägra; ty hennes ställ-

ning var ännu mycket osäker; hennes anhängare, de

råa soldaterna, tygellösa och öfvermodiga; motståa-

darne, ehuru för tillfället qvästa, dock starka nog.

Om en svensk här framryckte mot Petersburg, ho
vet, hvilka följderna kunde blifva? Hon och hennes
regering beslöto fördenskull att genom hvarjehanda

fagra ord och förespeglingar narra Lewenhaupt att



188

ligga stilla, tills hon hunnit stadga sin regering och

ordna sina krafter; och hon fick hänitinnan bistånd

af Chetardio. Ilbndet blef genast till Lewenhaupt
återskickadt. Med fortfarande försigtighet undvek dock
Elisabet äfven denna gång både att sjelf lenina något

skriftliga, svar, och än mer att lofva några landvinningar.

1 dess ställe skickades den mundtliga helsning, att i

hela hennes omgifning funnes numera ingen enda

person, som vore fieridtligt sinnad mot Sverge m. m.

JJe skriftliga förklaringarna åtog sig Chetardie att af-

gifva, och dessa utgjordes af beskrifningar om kej-

sarinnans ovi/ja mot all blodsutgjutelse ; och huru för

erhållandet af en billig fred hennes medfödda rätt-

rådiga och upprigtiga sinnelag vore en säkrare bor-

gen än Wiborgs och Keksholms fästningar ; — huru
Lewenhaupt borde inställa alla fiendfligheter, tills när-

mare föreskrifter hunnit från Stockholm inhemlas; —
huru Chetardie ville ansvara för följderna o. s. v.

Visserligen hade nu om någonsin varit rätta stunden

för utförandet af Hattarnas plan ; nämligen att genom ett

raskt anfall mot Petersburg tvinga den derstädes va-

rande nya och ännu svaga regeringen till någon ef-

tergift. Och om vid denna vigtiga tidpunkt hela svensk-

finska hären, försedd med tillräckliga förråd, varit

samlad vid Fredrikshamn och framryckt mot Peters-

burg, skulle troligtvis en eller annan fördel kunnat

Tinnas. Men som berättadt är,de flesta magasinerna lågo

i Helsingfors och Borgå, och de flesta regementerna

hade nyss förut blifvit bortsända till vidt aflägsna

vinterqvarter. Den till Säckjärvi medförda troppstyr-

kan var fördenskull i sig sjelf alltför obetydlig, hvar-

jemnte den saknade tillräckliga förråd och beqväm-
ligheter och fick derföre snart så många sjuka, att

Lewenhaupt af dessa skäl alldeles icke kunnat taga

Wiborg, än mindre Petersburg, äfven om han velat

våga något sådant försök. Tvungen af besagde olä-

genheter, hade han t. o. m., redan före ankomsten
af Elisabet» stiilestånds-förslag ämnat återtaga till
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Fredrikshamn. På sätt och vis kunde således detta

stillestånd vara för honom sjelf som fältherre en väl-

kommen täckemantel till undandöljande af återtågets

verkliga skäl, nämligen otillräckligheten af de för in-

fallet gjorda förberedelserna. Dessutom hade rege-

ringen ålaggt honom att handla i öfverensstämmelse

med Chetardie, och denne förordade bemälde stille-

stånd. Härtill kom nu en exempellös godtrogen-

het, nämligen att lita på löst gifna löften; och der-

jemnte ett lika exempellöst öfvermod, nämligen, att

inbilla sig, det Elisabet skulle, så som sakerna nu-

mera stodo, frivilligt afträda några sin faders land-

vinningar. Alltnog! Lewenhaupt afslöt verkligen en

s. k. ntacite vapenhviia», ett tyst stillestånd, hvilket,

märkvärdigt nog, icke blef bestänidt hvarken till

gränslinier, villkor, tid eller uppsägning, ej heller i

skrift affattadt, ej heller öfverenskommet, hvarken

med Elisabet elier med någon hennes ämbetsman,
utan blott med franska sändebudet Chetardie. Ej

heller fordrade Lewenhaupt de af ständerna för hvarje

stillestånd bestämda villkoren, nämligen Wiborgs och
Keksholms föregående utrymning i), ej heller någon
annan fördel, utan nöjde sig med lösa löften om be-

sagde två fästningar; löften, gifna i muntliga hels-

ningar från Chetardie, men af denne sedermera icke

vidkända. Dessa drag af oförsigtighet och försum-

melse , för att icke begagna hårdare ord, äro så

mycket oförklarligere, som i hären voro Buddenbrock
och Lagercrantz, hvilka väl bort deltaga i en så

vigtig underhandling, samt Henning Gyllenborg, hvil-

ken Hatt tjenstgjorde som Lewenhaupts handsekter.

Sedan denna öfverenskommelse blifvit träffad,

anträdde Lewenhaupt den 6 December sitt återtåg,

och befallde Sprengport göra likaledes, och den 14

^) Villkoren, anspråken, voro ursprungligen än större (sidd. 135,

136), men man tyckes redan liafva nedpiutat dem.



190

sarnma månad komnio tropparna tillbaka till Fredriks-

hamn och blefvo förlaggda i vinterqvarter. Så, d. v.

s. vid Willajoki en hall' mil inom gränsen, slutades

detta, det enda infall inom Rysslands område, som
gjordes under ett krig, hvilket enligt Hesselii sång

borde sluta med »att

Binda ryssens välde

Långt utom Diina elf.»

Underrättelsen om Elisabets upphöjelse på rysska

tronen blef af en mängd svenskar mottagen med stor

glädje; ty man hade verkligen lyckats inbilla dem, att

nu skulle betydliga fördelar vinnas, antingen genom
Elisabets frivilliga medgifvande eller ock genom Le-

wenhaupts vapen. Budbäraren derom, Ulrik SchefTer,

fick fördenskull till tacksamhets- och äreskänk 100

dukater af konungen och likamycket af statskassan.

I det då utfärdade bönedagsplakatet omtalades ock,

huru svenftkarnas öfver Ulrika Eleonoras död ned-

slagna sinnen hade hlifvil upprättade genom den i

RysUand timadc förändringen och den deraf följande

goda liknelsen till krigets lyckliga slut. I enlighet med
sådana tänkesätt framträdde ock Sten Cojet på kyrko-

vallen vid ett bland sina skånska gods (Ljungby?)

och uppläste för allmogen en berättelse om Elisahets

tronhestigning, och huru man till följe deraf hoppades

återfå Wiborg, Keksholm och alla vid Willmanstrand

tillfångatagna svenskar ^), Inför franska sändebudet

förklarade sig Hårleman öfvertygad derom, att, ifall

Svcrge valde till tronföljare Elisahets systerson Karl

Peter Ulrik, skulle hon tillbakalemna alla de eröfringar,

tsar Peter gjort, och nöja sig med att i Moskwa regera

öfver det Ryssland, hennes förfäder innehaft -).

Men^ många hyste helt andra åsigter. Erik Wran-
gel och Akerhielm ville alldeles icke tro, att den nya

*) Uppsala. Rosenhanska saml.

*) SS berättas åtminstoue i franska min. bref d. 27 Dec.

1731.
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kejsarinnan skulle begynna sin regering med att afstå

några sin faders eröfringar och afstympa sitt ärfda

rike; ccli rådet kunde ej heller föreställa sig, att hon

skulle göra det frivilligt. Derföre blef ock till Le-

wenhaupt utfärdad befallning att icke låta sig at några

underhandlingar hindras, utan med så stor styrka

som möjligt gå förbi Wiborg och rakt på Petersburg

for att således framtvinga de eftergifter, som Elisabet

antingen alldeles icke ville göra, eller åtminstone icke

utan att synas vara dertill tvungen.

Skrifvelsen härom anlände till Lewenhaupt d. 14
Bec. eller samma dag, han från Säckjärvi-tåget åter-

kommit till Fredrikshamn. På fullgörande af brefvets

innehåll kunde dock för tillfället icke ens den minsta

tanko hysas. Alla nödiga förråd voro för långt af-

lägsna. Af de från Säckjärvi-tåget återkomna tropparna

hade ock ungefär hälften mer eller mindre insjuknat

till följe af smitta frän flottan och af tågets och års-

tidens besvärligheter m. m., också af det ohelsosamma
dricksvattnet, mente Lewenhaupt. De öfriga i vinter-

qvarter förlaggda regementerna voro kringspridda öf-

ver så vidsträckt yta, att de icke på kanske flere

veckors tid kunde sammandragas, hvarjemnte också

de besvärades af mycken sjuklighet. Det berättades

nämligen, att den i Finnland dåvarande krigsstyrkan

räknade ej mindre än 4,229 sjuka och 4,217 tom-
rum ij (vacancer) förorsakade af rymningar eller döds-

fall. Med sådan här och sådana anstalter var ingen-

ting annat att göra än gå i vinterqvarter och, un-

derhandla om fortfarande stillestånd eller fred. Det

gynnade tillfället var oåterkalleligen förloradt. Märk-
värdigt nog! Genom troppars sändande till Finnland

och qvarhällande i Finnland och sammandragande vid

gränsen och likaså genom framtvingande af sista krigs-

förklaringen, hade under åren 1739— 1741 Hatt-rege-

') I Januari 1742 räknades 4,62] sjuke och 4,872 tomrum,
samt 516 felande hästar.
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ringen beredt sig på att understödja och begagna det

i Hyssland tillämnade upproret; och likväl, just i det

afgörande ögonblicket, och just då upproret änJtligen

utbrast, voro anstalterna så illa trälTade och tropparna

så vidt kringspridda, att de i visst fall fördelaktiga

omständigheterna icke kunde på minsta sätt begagnas.

TJTJGONDETREDJE KAPITLET.

STILLESTÅND, UNDERHANDLiNGAR OCH RUSTNINGAR
VINTERN OCH VÅREN 1742.

Mellan de lysande förespeglingar och stolta ord,

med hvilka kriget öppnades, och den slapphet och

ringa framgång, med hvilka det sedermera fördes,

hade redan nu visat sig en motsägelse så stor, att

den måste oroa och såra hvarje fosterländskt sinne.

Detta blef isynnerhet händelsen bland krigrarna sjelfva,

hvilka tvingades se saken på nära håll, och tillika

hade under vinterqvarterens overksamhet både tid att

betänka förhållandet, och sorgliga anledningar dertill;

nämligen genom de umbäranden, den nöd, det elände,

för hvilka tropparna voro blottställda. Fiere rege-

menter måste nämligen ända tills fram i Oktober

ligga i tält, och sedermera, för den ökade köldens

skuld, i uppgräfna jordkulor, der snart kläderna an-

grepos af mögel och kropparna af sjukdomar, följder

dels af sådana bostäder, dels af otjenlig föda, dels af

den från llottan landsatta farsoten. Sedermera och

genom bättre och rymligare vinterqvarter blef visser-

ligen tillståndet i någon mån lörbättradt; men sjuk-

ligheten fortfor och bortryckte stora skaror krigare.

Vi känna oj med säkerhet deras antal; men vanliga

sjuknumren var hela tiden bortåt 4000, och man på-

stod, att under hösten 1742 och vintern och våren

1742 hafva 10,000 krigare fallit ofler för farsoter och
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yanvärd. Jordkulorna, de förra boningarna, blefvo nu

förvandlade till grafvar. De räckte ej till. Man upp-

tog stora gropar, 100 alnar långa, 6 breda och 4

djupa, och i dessa blefvo de nakna liken hvarftals ned-

kastade: någon gång i sitt förut obevakade tillstånd

af hungrande hundar sönderslitna.

Ett sådant lefnadssätt, ett sådant Tdlttåg var nå-

gonting helt annat, än hvad de unga officerare väntat,

hvilka i Stockholm på riddarhuset, på kaffehusen och

i sällskapskretsarna ifrat för krig och talat om sina

blifvande bragder. Efter några månaders fältlif af

nyss omtalade beskaffenhet, hade ock tänkesätten un-

dergalt en stor förändring, hvarjemnte det fordna af-

gnderiet för Lewenhaupt förvandlades till ett städse

växande missnöje; ty man påstod, och icke utan skäl,

att hos honom låg i myckel orsaken till det ömkliga

sätt, hvarpå kriget blifvit fördt; och det är sagdt och

äfven sannolikt nog. alt Lagercrantz gjorde sitt till

för att underhålla en dylik sinnesstämning.

Till ökande af oron och vill^jrvallan kom i början

af December 1741 underrättelsen om Ulrika Eleonoras

död, hvarigenom holsteinska Iig;ui fick utrymme och

frihet till större verksamhet än förut. Partiet räknade

inom hären många anhängare, och officerarna började

genast tala om riksdag, och huru man der skulle till

svensk tronföljare utköra hertig Karl Peter Ulrik af

Holstein-Gottorp, och huru man hoppades kunna seder-

mera genom hans slägtskap locka, eller genom hans

anspråk på rysska tronen skrämma hans moster Eli-

sabet till goda fredsvillkor, så att man kunde snart

få slut på det fornt efterlängtade men nu afskydda

kriget. Men i fråga om tronföljd hade Hattarna nu-

mera delat sig i två partier, nämligen det holsteinska,

det ofvan omtalade, och det birkenfeldska, som bestod

af Gyllenborg, Lewenhaupt och en stor skara Frank-

rikes vänner- Derföre och måhända äfven med hänsyn

till konung Fredriks ovilja mot holsteinska huset, hade

FryxelU Ber. XXXV. 13
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Gyllenborg, som nämndt är, icke till Sverge inkallat,

ej heller sökt för Sverge och mot Ryssland vinna be-

mälde Karl Peter Ulrik. Elisabet deremot skyndade
sig att begagna tillfället och lät genast i Januari 1742
till Petersburg hemta den unga fursten, för att så-

lunda rycka från svenskarna och förskaffa åt sig det

understöd, dennes personlighet och arfsanspräk kunde
gifva. Vinsten för Ryssland blef ej ringa. Holsteinska

partiets anhängare inom svenska hären läto nämligen

förstå, att de alldeles icke ville strida emot rysska

tropparna, om i dessas leder stode hertigen af Holstein,

rätte arfvingen till Sverges rike och snart dess utko-

rade kronprins. Ofverläggnirigar härom fördes och

beslut fattades, utan att generalerna blefvo ens hörda.

Man undvek dem med flit, em.edan man visste, att

Lewenhaupt hörde till birkenfeldska sidan. Af denna
orsak ogillade han å sin sida de holsteinskt sinnade

officerarnas förehafvande; och älven derföre, att det

åsyftade en olaglighet, nämligen att ät krigsbefälet till-

erkänna rättighet att bestämma om Sverges tronföljd.

Officerarne å sin sida klandrade hans motsträfvig-

het och några påstodo, att han ville hindra holstein-

ska valet endast för att införa republiken. Officerarne

kunde dessutoni icke beqväma sig till den stränga

lydnad, som krigstukten fordrar; utan ville fÖlja sin

gamla riksdagsmanna-vana, nämligen a«t fä enlivar,

icke blott hysa, utan ock uttala och söka genomdrifva

sin åsigt, i hären mot fältherren Lewenhaupt, liksom

förut på riddarhuset mot landtmarskalken. Några de

förnämsta deltagarne i detta knorrande mot Lewenhaupt
och i detta ropande efter fred voro just sådana, som
förut och under Lewenhanpts egen ledning hade med
största ifvern deltagit i knorrandet mot Horn och i

ropandet efter krig; just några medlemtiiar af den

fordna lagercrantzska fritroppen, en Björnberg, Otto

Wilhelm de Geer, Stierneld m. 11., och Lagercrantz

betraktades äfven nu som deras hufvudman. Slutfi-

gen gingo ifvern och djerfheten så långt, att skålar
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druckos för hertigen af Holstein under namn af Kar!

den trettonde, och att man genom beskickningar, an-

förda af Lagercrantz, Björnberg och Stierneld '), un-

derrättade generalerna om dessa sina tänkesätt, och

G. V. Wrangel, sedermera bekant som deltagare i

dalkarls-upproret, bemötte Lewenhaupt med föroläm-

pande ord och ostrafladt. Sistnämnde lierre fick nu
smaka frukterna af den oordningens, den sjelfväldets

anda, som han sjelf under riksdagarne 1738 och 1741

framlockat, gynnat och begagnat.

A sin sida sökte rysska regeringen genom hem-
liga utliggare underhälla och öka oenigheten inom
svenska hären på ungefär samma sätt, hvarpå Gyllen-

borg hade förut bedrifvit sina stämplingar inom Ryssland.

Regeringen i Stockholm begynte mer och naer

inse, att rätta ögonblicket för ett anfall mot Ryssland

var ohjelpligen förloradt, och att hädanefter skulle

svårigheterna för krigets fortsättning ständigt ökas och

utsigtcrna till dess lyckliga utgång ständigt minskas,

och att fördenskull en snar fred vore det mål, man
först och förnämligast borde eftersträfva. Men både

det ena och andra stod till allt, hvad samma herrar

förut hade länge och högtidligen förkunnat, i en mot-

sats, så skarp, att de omöjligen kunde förmå sig att

för andra, icke ens rigtigt för sig sjelfva uttala denna

sin nya öfvertygelse. Den inträffade Diotgången var

så oväntad och så stor, att de t. o. m. knappt kunde
tro på dess verklighet. De sökte tvärtom genom
hvarjehanda blåa dunster och tomma förespeglingar

undanskymma faran och framlocka hoppet. Härtill

bidrog i ej ringa mån Lewenhaupt sjelf; ty oaktadt

härens bedrölliga tillstånd skickade han i Januari och

f-
Februari till regeringen flere lugnande försäkringar

och påstod, att, så framt han till våren finge i tid

understöd af rekryter och välrustad flotta, vore

han förvissad om, att Sverge icke behöfde nedlägga

') Vetcuskaps-Akndem. Bibliotek. Voltemats anekdoter
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något bland sina rättmätiga anapräk; samt att fält-

tåget skulle aflöpa sä till Sverges ära och säkerhet,

att honungen skulle kunna sjelf bestämma fredsvill-

koren. Man förvånas vid läsningen af dessa löften.

Var Lewenhaupt nog egenkär och lättsinnig att sjelf

tro på dylika luftslott? eller nog oärlig att framkomma
med dylika osanningar? och tillika nog skumögd att

icke se den oundvikligt kommande och svåra efter-

räkningen? Hvad än må hafva varit orsaken, följden

blef, att hans ord hjolpte till att bedraga regeringen

och att underhålla dess mod och dess krigslystnad. A
sin sida blef också han af samma regering bedragen

medelst förhoppningar, som lika litet kunde gå i full-

bordan. Gyllenborg hade nämligen lofvat, det fram-

på våren 'skulle en styrka af 10,000 man landstiga i

Sverges fordna östanhafsländer, Est- eller Ingerman-

land. Lewenhaupt hade trott, hade räknat på detta

stöd för sina egna rörelser. Men en sådan tropp-

sändning var aldrig regeringens verkliga afsigt. Man
hade framkastat hotelsen endast för att skrämma
ryssarna, men följden blef, att den bedrog Lewen-
haupt och ökade ölVermodet i dennes beräkningar.

Sålunda missledande hvarandra inbördes, sökte Le-

wenhaupt och Gyllenborg i förening att missleda äfven

svenska allmänheten. Vi halva redan berättat, några

exempel på den falska dager, i hvilken regeringen lät

genom tidningar och andra medel framställa krigs-

händelserna. Gyllenborg bad ock Lewenhaupt skrifva

sina bref så, att man kunde med deras innehåll upp-

muntra den himpna allmänheten ^). För att ömsesi-

digt undanhålla hvarje oroande underrättelse, blefvo

flere från hären komna bref af regeringen öppnade, för

att granskas, huruvida de borde åt sina egare utlem-

nas; och likaså af Lewenhaupt flere bland dem, som
från Sverge anlände till hären; hvarjenmte generalerna

sökte tillse, att inga officerare flnge hemskicka skrif-

") Amnser le vil public.
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velser, som framställde tropparnas belägenhet i annao
dager än den, partiet önskade.

Hvad rådslierrarna sökte dölja för folket och om
möjligt älven för hvarandra inbördes, nämligen härens

vanmagt och rikets behof af fred; dessa förhållanden

framträdde dock snart nog så tydligt och i så hotande

gestalt, att de ej längre kunde förbises- eller förtigas,

åtminstone icke mellan regerings-ledamöterna inbördes.

Också kommo alla snart öfverens derom, att man
borde sluta kriget så fort ske kunde. För alt nu
få veta, på hvilken grund fredsunderhandlingarna

skulle företagas, uppbröt rådet den förra riksda-

gens redan omtalade föreskrifter om de blifvande

fredsvillkoren och om dessas lämpande efter svenska

härens större eller mindre framgångar ^). Att dessa

villkor, älven de lägsta, de för Sverge minst lördel-

aktiga, nämligen erhållande;t af landet intill Newa med
Wiborg, Kexholm, Petersburg och Nöteborg '") ; — att

dessa fordringar omöjligen kunde genomdrifvas, det

var nu mera tydligt t. o. m. oemotsägligt. Men
de voro föreskrifna af ständerna, af de magtegande
ständerna, hvilka, ifall man icke åtlydde deras befall-

ningar, kunde vid nästa riksdag afsätta hela Hatt-

rådet; man mindes uppträdet 1739. Måhända hade
en fred på alldeles samma villkor som den af 1721
kunnat ännu vintern 1742 erhållas. Men, som sagdt

är, regeringen vågade icke pä egen hand göra en så

stor afprutning på de föreskrifna villkoren. Den sväf-

vade fram och tillbaka mellan fruktan för ständerna

och fruktan för ryssarna, och kunde ej besluta sig

till någon kraftfullare åtgerd.

Vi minnas, att i den tysta vapenhviia, Lewenhaupt
med Ryssland afslöt, icke bestämdees någon viss tid

') Se sid. 135—137.
*) Se sid. 136.
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hvarken för dess längd, eller för dess uppsägning.

Lewenhaupt tyckes i sin godtrogenhet och sitt öfver-

mod hyst den fasta öfvertygelse, att Elisabet skulle

inom kort göra de behöfliga eltergifterna och dyme-
delst förvandla vapenhvilan till fred. Men nu uppen-

barade sig de olyckliga följderna af denna hans för-

blindelse, hans uraktlåtenhet. Under tiden af gyllen-

borgska regeringens vankelmod och overksamhet hade
nämligen Elisabet hunnit någorlunda stadga sitt välde,

och hon ämnade gifva det än mer styrka och anse-

ende genom en. som hon hoppades, ärorik kraftåt-

gerd. Planen var, att Lascy skulle med en betydlig

härafdelning gå öfver den tillfrusna Finska Viken och

från sjösidan angripa och borttaga Fredrikshamn, un-

der det general Fermor med en annan ryssk här,

inträngde i svenska Karelen och hotade Savolax. Att

med ett sådant anfall öfverraska den på stilleståndet

litande Lewenhaupt hade dock varit en trolöshet, ett

fräckt brott mot hyfsade länders krigsbruk, och till

något sådant ville ej rysska regeringen göra sig inför Eu-
ropas ögon skyldig. Man ville dock gå så långt, som
med skenbart bibehållen ära var möjligt och begagnade

alltså den omständigheten, att ingen viss tid för vapen-

hvilans uppsägning var bestämd, hvarföre Lascy aflar-

dade ett ilbud, som den 25 Februari inför Lewenhaupt
tillkännagaf, att stilleståndet vore uppsagdt, och att fi-

endtligheterna skulle öppnas redan den 28 samma
månad, alltså blott tre dagar derefter. Tydligt var,

att Lascy ville öfverraska och tillintetgöra de oförbe-

redda, i vidt skilda vinterqvarter spridda svenskarna.

Samtidigt med detta bref erhöll Lewenhaupt från

flere håll, från Henning Gyllenborg, frän franska un-

derhandlaren Crepi, från spejaren Löfving m. fl. flere

med uppsägelsen öfverensstämmande och mycket oro-

ande underrättelser; t. ex. huru man sett stora rysska

troppsamlingar i eller kring Wiborg; — huru de utgjorde

50- till 60,000 man, husarer och kosacker oräknade;

— huru den ena hälften under Fermor, skulle öfver
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Willmanstrand framtränga till Keltis, och der möta
sairt afskära de svensk-finska rcgementer, hvilka från

sina aflägsna vinterqvarter ämnade komma Fredriks-

haan till undsättning; — huru andra hälften skulle

öfvcr den tillfrusna Finska Viken tåga rakt mot Fre-

drilsshamn, och kanske inom några dagar visa sig

uta;iför dess vallar; — huru ryssarna redan utbuskat

en del af vägen, och huru isen var 5 qvarter tjock.

Oron i staden blef stor, och det bland alla klasser, och

icte utan skäl. Man väntade en angripande här af

kanske 30- till 40,000 fiender, hvaremot Fredriks-

h.imns besättning jemnte närmast liggande troppar

sieg blott till 2 eller 3000 tjenstbara krigare. Fre-

crikshamns fästningsverk voro i sig sjelfva svaga och
cfulländade och dessutom tilltagna sä i stort, att deras

ändamålsenliga försvar fordrade omkring 6000 man;
hvarförutan grafvarna lågo för tillfället fullpackade af

snö. Inom den lilla besättningen rådde ock mycken
brist, mycken oordning, mycken olydnad, och många
bland stadsboarna begynte gifva sig på flykten; Le-
venhaupt sjelf rådde qvinnorna sätta sina personer i

säkerhet. Genom ilbud lät han emellertid tillkalla de

i vinterqvarter liggande regementerna, och ålade dem
största möjliga skyndsanihet för att kunna i tid hinna

fram till hufvudhärcns förstärkande och Fredrikshamns
försvar. För att öfverlägga om de anstalter, som borde
viJtagas, sammankallade han ock den l:sta Mars ett

krigsråd, som bestod af 16 personer ur dervarande
högre befäl. Blott två bland dem, nämligen öfverste

"Wrede och general-major Bousquet i) ville stanna
qvar, möta fienden och försvara fästningen. De öfriga

an&ågo hvarje sådant försök antingen omöjligt eller i

hög grad vådligt, och rådde fördenskull Lewenhaupt
att draga sig något tillbaka, tills han förenat sig med
så mänga från vinterqvarteren kommande regementer,
att de kunde med hopp om framgång möta fienden.

^} Till en del ock öfverste Wrangel vid gardet.
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Förslaget innebar en svår förödmjukelse för svenska
krigsäran, och tillika en dräpande vederläggning af de
stolta förutsägelser, med livilka kriget blifvit (5ror-

dadt och öppnadt. Nu deremot fördes ett helt annat

språk, och det just af den förut sä stortalige Lager-

crantz. För att trygga återtåget och hindra rysssrnas

ytterligare framträngande, föreslog denne herre att

uppbränna de i shdrai liggande örlogsskeppen, likaså

hela staden Fredrihshamn och vidare alla byar på en

mils afstånd derifrån, ja ända upp till Anjala tro,

dit tropparna borde draga sig tillbaka, sedan nämligen
de grofva kanonerna blifvit sprängda samt alla ya-

lerer och fraktskepp nedsänkta, i detta förslag in-

stämde krigsrådets medlemmar, deribland äfven Buddei-
brock.

Men det behöfde lyckligtvis icke verkställas, ty rys-

sarnas tiilämnade anfall blef dels förhindradt, dels «f-

värjdt. Några dagars töväder inträffade och försva-

gade isen så, att Lascys tåg måste inställas; och Fer-

mor blef från Karelen tillbakaslagen genom de kraftiga

ochkloka anstalter, Stiernstedt vidtagit.

Fredrikshamn hade således för det närvarande

icke någon fiende mer att bofaia. Levvetihaupt ät

fördenskull llere bland de tillkallade regementema
återvända till sina förra eller till närbelägnare vinter-

qvarter. Under detta fram- och återtågande fick dock

manskapet tillryggalägga en väg af 15 eller 20 luil,

kanske än mera, och detta genom ett glest befoikadt

och fattigt land, samt under en svår årstid och på
vägar, i sig sjelfva mycket dåliga, och rui än mer
besvärliga till följe den ena gängen af vinterns drilVor,

den andra af vårens flöden. Tropparna ledo mycket,

dels genom förlusten af hästar och folk, dels oc^ än

mer genom förlusten af mod, ifver och förtroende

till fältherren.

Vi återvända till krigsråds-församlingen denl:sta

Mars. För att om möjligt afböja det tiilämnade rysska

anfallet och tillika för framtiden trygga sig mct alla
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dylika öfverraskningar, beslöt man göra ett försök till

utverkande af stilleståndets förlängning. Man valde

Lagercrantz att för sådant ändamål afgå till fiendtliga

öfverfältherren Lascy, eller, om så beliöfdes, ända till

Moskwa och till kejsarinnan, som för kröningen skull

vistades i nämnde stad. Lagercrantz afreste samma
natt; men den i Petersburg anträllade Lascy tordes

icke på eget bevåg afgöra en sä vigtig sak, hvarlöre La-
gercrantz fortsatte resan till Moskwa. Här gaf han till-

känna, att Nolcken skulle mod första komma till rysska

hofvet, för att å det svenskas vägnar underhandla om
fred, med anledning hvaral Lagercrantz föreslog, att

vapenhvilan borde förlängas t'll Nolckens ankomst.

Derjemnte lemnade han åt Chetardie en uppsats, hvil-

ken skildrade svenska härens tillstånd som i hög
grad bedrölligt, och Lewenhaupt som en skrytsam
narr, den der saknade all krigserfarenhet, all krigs-

duglighet. Uppsatsen innebar ett slags landsförräderi,

hvars enda ursäkt kan sökas i bemödandet att genom
en dylik beskrifning förmå den eljest nog likgilltige

Chetardie tiil kraftigare bistånd. Denne visade ock

numera såsom fredsmäklare något större ifver; ty

Frankrike fruktade, att Sverge kunde genom krigets

fortsätta ndo blifva försvagadt ända derhän, att det

sedermera icke mägtade j)å vanligt sätt understödja

Frankrikes företag inom Tyskl;ind, Men Elisabet

hade mer och mer lemnat sitt förtroende åt bröderna

Bestuschew, hvilka voro fiendtligt sinnade mot Sverge.

Dessa herrar hade ock kommit 3fver ett bref, hvari

Gyllenborg, i afsigt att skrämma på Ryssland, upp-
manade Turkiet att angripa den svaga, nyss på tro-

nen uppstigna Elisabet; detta på samma tid som
Gyllenborg i bref till Byssland sade sig vilja stödja

nämnde kejsarinna. Hon blef naturligtvis uppbragt

öfver tvetaligheten, och vände sig i allmänhet mer
och mer från Hattpartiet och afslog sålunda den

begäran om förlängdt stillestånd, som Lagercrantz

framställt. ^ Denne gick då ett steg längre och före-
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slog fred med bibehållande af de gränser rikena

emellan, som 1721 blifvit besfämda, ooh han lofvade,

att svenska härens generaler och öfverstar skulle me-
delst undertecknande af sina nan)n godkänna förslaget.

Att Lagercrantz vågade afgifva en dylik försäkran,

innebar ett lika tydligt som bedröfligt vittnesbörd om
de svenska härförarnas nedslagna sinnesstämning, och

tillika en kraftig uppmuntran för ryssarna att höja

sina anspråk och fortsätta sina rustningar. Det åt

Lagercrantz på hans sista framställning gifna svaret

innehöll ock, att rysska regeringen icke kunde inlåta

sig i öfverläggningar om ett så vigtigt förslag, emedan
detta blifvit framstäldt af blott en enskild person och

icke af svenska regeringen, hvilken ensam var dertill

berättigad; och pä sådant sätt afbröts denna del af

de underhandlingar, Lagercrantz förde i Moskwa.
Redan i och genom nu beskrifna åtgerder hade

han tillåtit sig några mycket sjelfrådiga tilltag. Han
hade t. ex. pä eget bevåg föreslagit villkor till den

blifvande freden, och villkor, som alldeles icke öfver--

ensstämde med ständernas derom gifna föreskrifter;

och han hade ytterligare sökt åt det högre krigsbe-

fälet i Finnland tillerkänna en slags rättighet att be-

sluta om fred och fredsvillkor, en rättighet, som dock

lagligen tillhörde blott Sverges regering och ständer.

Men han stannade icke härvid, utan vågade ett annat

lika sjelfrådigt steg. Han öppnade nämligen under-

handlingar med hertig Karl Peter Ulrik af Holsteia

och fick till och med företräde hos nämnde furste.

Hvad dervid yttrades och beslöts, känner ingen. Ed
berättelse vill dock veta, att man talade om hertigens

arfsanspråk på svenska tronen, och att hertigen sjelf

yttrat större åtrå efler denna, än efter den rysska.

Men sedan i hufvudfrågan, d. v. s. om stilleståndet,

Lagercrantz icke kunnat någonting uträtta, återvände

han till Fredrikshamn.

Det är svårt att uppgifva orsaken, hvarföre han

öppnade dessa djerfva underhandlingar. Var det
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månne följden af ett fifligt begär att skaffa hären

hvila och fäderneslandet fred; äfven om han för

dessa måls vinnande måste tillgripa åtgerder, som
kunde medföra svåra efterräkningar för hans egen

person? — eller var det följden af ett oroligt lynne,

som ville blanda sig i allt och försöka allt? — eller

var det följden af en beräknande klokhet, som insåg,

att krigets hufviidändamål var förfeladt, och att följ-

akteligen Hatt-regeringen hotades med efterräkningar

och med afsättning, och att Lagercrantz fördenskull

borde i god tid både skjuta skulden till olyckan på
Lewenhaupt, och derjemnte ställa sig in hos don

furste, hvilken jiågot hvar trodde inom kort blifva

Sverges först kronprins och sedermera konung? Sist-

nämnde förklaring torde vara den sannolikaste.

Efter icke fulla tre veckors frånvaro återkom

han den 20 Mars till Fredrikshamn, hvarest han

genom lysande beskrifningar öfver Rysslands magt
och framryckande härar uppskrämde oKicerarne och

ökade dessas längtan efter hertigen af Holstein och

efter den fred, som genom honom skulle vinnas.

Dels öfver detta hans tal, dels öfver de sjelfrå-

diga åtgerderna, det egenmägtiga tronföljare-förslaget

blef Lewenhaupt med sin stolthet soin öfverlältherre

och med sina birkenfeldska åsigter mycket uppbragt,

men vågade ej visa det i lägret, hvarest Lagercrantz

och hans planer hade många och ifriga anhängare.

Levs'^enhaupt låtsade i stället anförtro honom en ser-

skiid beskickning till Stockholm. Men när under
denna färd Lagercrantz hunnit till Borgå, blef han på
Lewenhaupts befallning tagen i fängsligt förvar och

förd till Sverge för att ställas till rätta för ofvan-

nämnde sitt uppförande.

Knappt liado Lagercrantz lemnat Moskwa, förrän

Elisabet, uppmuntrad genom hans begäran om fred

och genom erhållen underrättelse om svenska härens

ömkliga tillstånd, lät den 18 Mars utfärda en till

Finnlands innevånare ställd kungörelse, tryckt på både
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finska, svenska och tyska språken. Den var slugt

beräknad pä ställningen och sinnesstämningen och

omtalade, huru svenska regeringen hade länge tillr-

ämnal och nu börjat ett krig, so77% var i sig sjelft

oräUcist och onödigt och af ett stort antal svenskar

ogilladt; men hvilket blifvit lillställdt af en hopmenni-
skor, hvilka för sin enskilda vintiing uppoffrade fä-
derneslandets väl; — derhos ett krig, i hvilket Guds
välsignelse öfver Rysslands vapen redan hade tydligen

ådngalaggt, på hvilkendera sidan rättvisa och sanning

vore till finnandes. Efter åtskilligt tal om Rysslands

villighet till fred och billighet mot grannar m. m.
appmanade Elisabet Finnlands innevånare att icke

lemna svenska tropparna något understöd, och hon

lofvade i sådant fall grannsämja och fred samt skydd

moi allt slags förtryck. Tillika rådde hon finnarna

att skilja sig frän Sverge för all icke, som nu skett,

blifva genom dettas oroliga hufvuden blottställda för

svåra och olycksbringande krig. Ville Finnland blifva

en fri och oberoende stat, sä lofvade Byssland dertill

sill kraftiga understöd. Dessutom kringspriddes lösa

rykten om en plan, att Karl Peter Ulrik skulh ut-

nämnas till storhertig öfver det sålunda sjelfständigt

vordna Finnland. Det är klart, att en kungörelse af

sådant innehåll skulle under dåvarande omständigheter

göra mycket intryck. Till dettas försvagande beslöt

svenska regeringen utgifva ett svar. Harmsna öfver

Elisabets uppförrnde, och i afsigt att nedsätta hennes

magt och personliga anseende, ville flere bland råds-

herrarna låta i samma motskrift införa en berättelse

om de hemliga för Ryssland ofördelaktiga underhand-
lingar, hon som storfurstinna hade med Sverge före-

haft. Men vid närmare eftersinnande ville man ej

genom ett så djupt och personligt sårande angrepp
drifva henne till förtviflan och till oförsonlig vrede.

Svenska motskriften nöjde sig fördenskull med de

i slikt fall vanliga utgjutelserna. Den sökte veder-

lägga Elisabets uppgifter och förmanade finnarna till
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trohet samt lofvade, att så snart årstiden medgåfve^

skulle svenska hären intränga i ryssens eget rike,

och återtaga Finnlands under sista kriget mistads

skyddsvärn och dymedelst förekomma alla mot samma
land rigtade anfall. Med hänsyn till förslaget om ett

fritt af ryssarna understödt Finnland, erinrade svenska

motskriflen derom, att det var just genom slika loc-

kelser, som Ryssland underlaggl sig de fordom fria

staterna. Stora Nowgorod och Ukraine, hvaraf man
kunde se, att dylika Ii)ften äro en slipprig grund, hvil-

ken bringar pä fall de folk, som sig pä dem förlita.

Oaktadt dessa stridskrifter och Elisabets ådagi-

laggda obenägenhet, skickade svenska regeringen den

bepröfvade Nolcken för att underhandla om fred, och

Frankrike erbjöd sin bemedling. Men för höga voro

ancpråken, hos svenskarna till följ? af gammal råna

och hos ryssarna till följe af nyvunnen erfarenhet.

Elisabet afböjde ock Frankrikes bemedling, och Nolc-

ken måste med oförrättadt ärende återvända.

Således skulle krigslyckan försökas under ännu
ett fälttåg, och de begge staternas krafter för sådant

ändamål ytterligare ansträngas. I det både utmattade

och missnöjda Sverge kunde detta icke ske utan stora

svårigheter. Folket utbetalade ogerna de nya gerderna,

och ville lika ogerna uppställa de påbjudna vargerings-

karlarna; i stället för 17,000, som man påräknat, erhöilos

blott 3000. Nyutskrifna dalkarlar ville ej heller låta öf-

verföra sig till Finnland och måste med våld tvingas der-

tili. Vid örlogsflottans utrustning mötte ock stora svå-

righeter. De farsoter, hvilka sommaren 1741 inrotat sig,

hade icke sedermera kunnat dämpas, utan fortsatte äf-

ven under vintern och våren sina härjningar bland det i

Karlskrona förlaggda sjöfolket. När våren 1742 flottan

redan var färdig att afsegla, måste befälet qvarlemna
flere hundra man, hvilka genom sjukdom blifvit odugliga

till tjenstgörning; sjelfva den till anförare utsedde amiral

v. Gertten likaså, i hvars ställe man måste taga Sjö-

stierna, ehuru denne icke under förra året inlaggt
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någcn ära; och när den ändtligen afseglade flottan

hunnit till Gottland, måste man der ytterligare qvar-

lemna ett bland fartygen till följe af besättningens all-

männa sjuklighet.

Oaktadt dessa svårigheter, lyckades dock rege-

ringen att få medel och manskap samlade och det

sednare öfverfördt till Finnland, så att, när fälttåget

1742 öppnades, hade Lewenhaupt en här af 14 eller

15,000 man i tjenstbart skick. Galer-flottan, talri-

kare än 1741 och besatt med 3,700 soldater, ämnade
till landstigningar, afgick redan i Maj frän Stock-

holm, och örlogsflottan, bestående af 15 i) linieskepp

och 5 fregatter jemnte några smärre fartyg, hade i

början af Juni kommit till Finska Viken.

Men då på detta sätt stridskrafterna ökades blef

Lewenhaupts anseende och på samma gång hoppat

om lycklig utgång mycket försvagadt genom några

andra åtgerder, och här visade sig omigen Gyllenborgs

vanliga svaghet och vankelmod. Förutsägelserna om
Lewenhaupts oduglighet till det vigtiga öfverbefälet hade

redan blifvit ovedersägligen besannade. Och likväl

ville eller vågade ej Gyllenborg och hans anhängare

att afsätta den gamle i partiets stämplingar invigde

vännen, den nyss förut af partiet sjelft som en oför-

liknelig hjelte beprisade mannen. Regeringen tillgrep

i stället åtskilliga halfva åtgerder, som, mente man,

skulle minska, men som i sjelfva verket ökade

vådan. Redan i Januari 1742 ålades Lewenhaupt
att vid hvarje vigtigare företag inhemta det till krigs-

råd sammankallade högre befälets tankar och att i

vissa fall följa flertalets åsigt. Sedermera och emedan

regeringen ansåg Lewenhaupts berättelser om härens

tillstånd vara opålitliga eller åtminstone ofullständiga,

alfärdades i slutet af April en öfverste Mareks v. Wiir-

temberg till Finnland för att inhämta bättre och säk-

rare underrättelser; men för sådanas erhållande skulle

') Andra säga 12.
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denne vända sig, icke till öfverbefälhafvaren Lewen-
haupt, utan til! öfverstarna, till de serskilda tropparnas

serskilda befälhafvare. Lätt inses, huru dessa åtger-

der skulle hos Lewenhaupt nedslå modet och förlama

verksamheten, och bland tropparna och det öfriga

befälet sprida misstroende, förakt och olydnad. Hvil-

kendera voro klandervärdast? regeringen som vid öf-

ver.befälet bibehöll en general, lör hvilken den hyste

så ringa förtroende, och mot -hvilken den vidtog så

nedsättande åtgerder? eller å andra sidan Lewenhaupt
sjelf, som icke afsade sig ett befäl, till hvars skö-

tande han redan bort 'inse sin oförmåga; och ett befäl,

under hvars förande han gång på gäng fått krän-

kande bevis på det misstroende, både regering och

troppar mot honom hyste? Men regeringen behöll

honom qvar, och han stannade qvar; och utgången

var ej svär att förutse i). Några i förväg triumfe-

rande segersånger vid begynnelsen af 1742 års fälttåg

hafva ej heller kommit till vår kännedom.

Efter att äfven på sin sida hafva rönt något mot-

stånd, några svårigheter, hade rysska styrelsen lyc-

kats få färdig en utrustning, större än förra årets.

Landthären under Lascy och Keith bestod af 25

—

26,000 man; galerflottan räknade 43 fartyg med
10,000 mans besättning, och örlogsflottan, hvilken nu
ändtligen vågade sig ut från Cronstadt, bestod af 12

linieskepp och några mindre fartyg.

') En berättelse, författad, som man tror, af Lewenhaupts son,

uppgifver, att generuicti ville våfen 1742 nedliigga sitt befäl;

men att han stannat qvar t'l\ följe af ofticeranias enträgna

böuer och föreställningar om den kärlek oth det förtro-

ende, svenska härens biide gemenskap och befäl för honom
hyste. Vi hafva icke i nägon annan källa funnit bekräftelse

pä dessa uppgifter, hvarkea om det tillämnade afskeJet, eller

om de åberopade känslorna, den framburna bönen.
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En länge fortfarande och sträng eftervinter samt
stora (lorpå följande vårflöden fördröjde det nya fåit-

täijets öppnande, och til! lycka för svenskarna, hvilka

först i Maj och Juni crhöllo sina väntade och behöf-

liga förstärkningar.

TJUGONDEFJERDE KAPITLET.

KRIGET MOT RYSSLAI^D 1742.

FÄLTTÅGETS ÖPPNANDE OCU ÅTERTÅfiEN FRÄN MEN-
DOLAKS OCH FRÅN FREDRIKSHAMN.

Omkring den l:sta Juni öppnades det egentliga

fälttaget. Levs^enhaupt hade väl redan veckorna förut

ämnat med understöd af svenska sjömagten gå an-

fallsvis tillväga; men örlogsflottan kom för s^nt och

dess anlör.ire, först Cronhawen och sedermera Sjö-

stierna, förklarade sig omöjligen kunna lemna det bi-

träde och insegla på de farvatten, Lewenhanpt ön-

skade, och samma svar kom äfven från galerflottans

ledare Falkengren; ehuru alla tre voro på sätt och

vis ställda under Lewenhaupts befäl. För sin mot-
sträfvighet androgo de sedermera hvarjehanda skäl;

om tilllyllestgörande, kunna vi icke bedöma. Näm-
nas bör dock, å ena sidan, att under fälttågen både

1741 och 1742 erhöll Lewenhanpt så föga understöd af

flottorna, att denna omständighet väsendtligen bidrog

till krigets olyckliga utgång; — men ä den ^dra,
att vid sedermera anställd efterräkning blefvo amira-

lerna nästan frikända; — likaså, att Falkengren och
än mera Cronhawen hade tillförene utmärkt sig för

både mod och skicklighet.

På ofvannämnde sätt hindrad från att gå anfalls-

vis tillväga, höll sig Lewenhaupt tills vidare på för-
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svarslinien. Till hufvudhärens medelpunkt valdes då

Fredrikshamn och dess fästning. Pä venstra flygeln

utefter Kymene-elf och i synnerhet vid Anjala- och

Keltis-broar ställdes några troppar, som skulle hindra

hvarje ryssarnas försök att pä denna sida kringgå

hufvudhären och antingen falla den i ryggen eller

borttaga dess i Borgå och Helsingfors befintliga förråd.

Framför bröstet, d. v. s. framför Fredrikshamn och

på Ii mils afstånd derifrån blef öfverste Fröberg med
ungefär 2000 man förlaggd vid passet Mendolaks för

att hejda den rysska styrka, som möjligtvis ämnade
stranden utefter tåga mot Fredrikshamn. Svenskarnas

högra sida skulle skyddas af galerflottan vid Kursalo

och örlogsflottan vid Aspö Befälet, samladt till krigs-

råd, bestämde sig för ett kraftigt försvar af denna

linie; ett beslut, som förestafvades förnämligast af

Buddenbrock och af den 78-äriga general-majoren

Bousquet.

Men straxt derpä kom underrättelse om fiendens

annalkande på så väl strandvägen som pä den öf-

ver Willmanstrand och Martila. Dä, den !8 Juni,

höll Lewenhaupt ett nytt krigsråd. Man hörde der-

under yttras hvarjebanda farhågor, bland andra också

den. att en öfverlägsen fiendtlig styrka kunde fram-

tränga på norra vägarna och taga svenska hufvudhären

i ryggen samt innestänga den i Fredrikshamn. Flere

ville derföre draga sig ett stycke tillbaka och fatta

stånd vid ån Summa, för att derifrån efter behof

kunna understödja både Fredrikshanm och Martila

samt hälla vägen öppen till Kymene-elf, hvilket vatten-

drag borde enligt någras nu yttrade tanke utgöra den
rätta försvarslinien. Buddenbrock och den sedermera
utmärkte öfverste Freidenfelt ogillade dock hvarje

återtåg och ville ställa sig framför Fredrikshamn för

att möta fienden och försvara staden. Men enligt

flertalets beslut lemnades på sistnämnde ort endast

en svagare besättning under Bousquets befäl, hvarpå

Fryxells Ber. XXXV. 14
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hufvudhären den 20 Juni vek något tillbaka och läg-

rade sig vid nämnde å. Detta var första steget på
den kräftväg, Kewenhaupt sedermera oupphörligen

följde.

Norrut och i trakten af Martila föreföllo emeller-

tid några skärmytslingar, och rysska ströfvare visade

både sig sjelfva och llere prof pä sin rysliga vildhet.

Dessa rörelser voro emellertid af föga betydenhet.

Men snart kom fiendtliga hufvudstyrkan tågande strand-

vägen utefter och rakt mot Mendolaks. J)ervarande

pass var till följe af både konst och natur svårt att

genomtränga. Vägen framgick på en smal jordsträcka,

begränsad på södra sidan af en hafsvik, i hvilken

några svenska galerer voro förlaggda; — och på den

norra af en sjö och af stora otillgängliga mossar.

Passet kunde således icke kringgås hvarken på ena

eller andra sidan. Afven i bröstet var det försvaradt,

dels genom stora förhuggningar, dels genom en fram-

före liggande dalgång. På vestra sidan af denna sed-

nare stodo svenska tropparna, skyddade ,håde af dalen

och af lörskansningar, hvilka voro bakom lägret upp-

förda på en höjd, så betydlig, att kanonerna kunde

derifrän och öfver svenskarnas hufvud skicka sina

kulor mot den anryckande fienden. Den 23 Juni dit-

kom Lewenhaupt och besåg läget och anstalterna.

Men derunder började man framkasta hvarjehanda

betänkligheter; t. ex. att mossen uttorkad af den

starka sommarhettan, kunde möjligtvis här och der

af ryssarna öfvergås; likaså, att förhuggningarna vore

så vidsträckta, att Fröberg med sin nuvarande styrka

omöjligen kunde försvara den. Således tycktes för-

stärkning vara af nöden, och Fröberg fordrade verk-

ligen en sådan, och den af icke mindre än 1(!00

man. Från sina vid Summa befintliga ungefär 7000

krigare ville dock Lewenhaupt icke allemna en så

betydlig del; emedan han befarade att derigenom blott-

ställa sig sjelf för öfverlägsna norrifrån kommande
fiender. Men han ville ej heller blottställa Mendolaks-
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afdelningen för möjligheten att blifva omringad och

tillfångatagen. Oroad af dessa farhågor, ålade han

Fröberg att vid ryssarnas annalkande öfvergifva pas-

set, men blott småningom och så obemärkt som
möjligt; och sedan denna befallning var gifven, åter-

vände fältherren till sin hiifviidhär. JJagcn derpä kom
till Fröberg en, som han trodde, säker underrättelse

om, huru ryssarna höllo på att gå öfver de på norra

flygeln belägna mossarna. Belalhafvaren öfver de på

den södra och i Mendolaks-viken liggande galererna

förklarade tillika, att dessa omöjligen kunde längre

qvarstanna >), hvadan passet skulle älven från denna

sida kunna kringgås och angripas, nämligen af de icke

långt aflägsna rysska fartygen Fröberg tog genast

sitt beslut och aftågade samma afton eller den 24

Juni till Fredrikshamn.

Ryssarna, som i detsamma kommo till Mendolaks

och der vänlat allvarsamt motstånd, funno med för-

våning passet öfvergifvet; en förvåning, som blef än

större, när de hunnit taga kännedom om hela belä-

genheten, och om den lätthet, hvarmed stället kunnat

försvaras.

Och hvarföre försvarades det ej? Lewenhaupt,

som med sin här gått baklänges från Fredrikshamn

till Summa, hvarföre gick han ej i stället framåt till

Mendolaks, för att der ocli redan vid första steget

möta sin fiende och försvara sitt fädernesland? Den
gamle Bousquet hade dock föreställt honom passets

vigt och uppmanat honom till dess kraftiga försvar.

Hvarföre följde han ej dessa råd, dessa kamratens,

ärans och fosterlandskärlekens uppmaningar? Vi kunna
ej besvara hvarken den ena eller andra frågan.

') En dock mycket opålitlig berättelse (Handl. till Skandiuav.

hist. 2. 239j säger, att detta vjir en tillställning af belalhaf-

varen öfver galerernas besSttnini;, öfverste-löJLnant Ridder-

schantz, (den s. k. galna Ridderschantz?) hvilken ville på
detta satt hämnas öfver en bestraffning, som Lewenhaupt

fordom låtit honom undergå.
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Redan samma dag, d. v. s. den 24 Juni, kom
till hufviidhären underrättelse om Fröbergs återtåg

från Mendolaks, hvarpå Lewenhaupt genast kallade

till krigsråd det vid Summa varande högre befälet.

Nu gälide det Fredrikshamn, stadens arma innevånare

och deras egendom samt härens der samlade förrå-

der. Fästningen \ar visserligen ofullständig, men
läget tämligen fördelaktigt och marken utanför så härd,

att löpgralvars upptagande deraf mycket försvårades;

hvarjemnte staden kunde när som häldst undsättas

af den vid Summa stående hufvudhären. Fästningen

tycktes sålimda både kunna och böra försvaras; och

om den försvarades blott i två veckor, trodde man
ryssarna blifva genom brist på foder och lifsmedel

tvungna att draga sig tillbaka. Och likväl, när i

krigsrådet Lewenhaupt frågade: om Fredrikshamn

hörde försvaras eller öfvergifvas? då talade för den

förra åsigten, för försvaret, Buddenbrock envist men
ensam; för den andra deremot, lör återtåget, alla

krigsrådets öfriga medlemmar. De skäl, som dels då

dels sedermera anfördes, voro, att fästningen omöjligen

kunde motstå ett häftigare anfall; — att staden vore

en obetydlighet, för hvars skull man icke borde blott-

ställa hela hären; — att ryssarna kunde på norra

sidan kringgå Fredrikshamn samt borttaga Borgå och

Helsingfors med dervarande magasiner; — att sven-

ska rytteriets hästar saknade bete i det utätna landet

mellan Fredrikshamn och Kymene-elf: — och till

följe af allt detta, att hären borde lemna Fredriks-

hamn åt dess öde samt tåga till bemälde elf, hvilken

man påstod vara den bästa och naturligaste försvars-

linien. Beslutets utförande blef dock för några dagar

uppskjutet. Den tills vidare i Fredrikshamn qvar-

lemjade Bousquet, bad för Guds skull, all svenska

hären måtte med värja i hand framrycka till stadens

försvar och till fiendens hejdande och häldre falla än
vika; men hans böner blefvo fruktlösa. Den i staden

qvarlemnade besättningen utgjordes till stor del af
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finnar. Dessa, harmsna öfver att hafva på sådant

sätt blifvit af s\enskarna öfvergifna och i främsta

ledet blottställda, visade öppet missnöje, öppen olyd-

nad, och många bland dem ville t. o. m. tåga bort.

Med anledning af dessa underrättelser och af krigsrå-

dets beslut utfärdade nu Lewenhaiipt till Bousquet den

på en gång nesliga och ohyggliga befallningen, att väl

rädda så mycket, som räddas kunde, men att vid

ankomsten af ordnade fiendtliga troppar utrymma
fästningen, spränga kanonerna samt uppbränna staden

och der qvarlemnade förråder; — staden, de arma
innevånarnas, Sverges undersåtares boningar och egen-

d(»m; — och förråderna, de af svenska folket med
sä mycken kostnad och besvär hopsamlade förråderna.

Att bortföra dessa sednare, dertill gaf man sig icke

tid; och dertill hade man hvarken tid eller medel,

fiette det sedermera. Från annat håll påstods dock,

att i hamnen lågo flere tomma skutor, hvilka kunnat
för sådant ändamål begagnas. Man tyckes således

haft medel; och man hade ock kunr)at hafva tid, om
nämligen Lewenhaupt med hufvudhären inryckt i

staden och försvarat den åtminstone så länge, tills

förråderna hunnit inskeppas och stadsboarna fly undan.

Men vid Summa blott några timmars väg derifrån

låg Lewenhaupt orörlig, under det Lascy anryckte

mot det olyckliga Fredrikshamii, och der måste nu
enligt Lewenhaupts befallning allting gilvas till spillo.

Den 28 Juni, just som ryssarna nalkades från

öster, utryckte svenska besättningen åt vester och
tågade till sina vid Summa liggande kamrater, hvar-

jomnte innevånarna underrättades om stadens blif-

vande förstöring samt uppmanades att rädda sig och
sin egendom. Med känslor af förbittring, ångest och
förtviflan kastade sig nu stadsfolket i vild oordning

på flykten. Uppträdet var ohyggligt, och blef än mer
iasaväckande; vid åsynen af de 400 sjuka, som skulle

medsläpas, eller måste qvarstanna.
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Med några få krigare hade emollcrtid en major
Ehrensparre stannat qvar på vallarna för att i det

längsta för fienden dölja återtåget. Men kl. 9 på
qvällen började han spränga kanonerna och antända

staden. En stark vind utbredde hastigt de härjande

lågorna, och tre fjerdedelar af alla byggnader jemnte

de flesta förråden lades i aska, bland annat ock 1700
tunnor säd, som voro ämnade till undsättning åt

hungrande innevånare i Savolax och Karelen.

Ryssarna, som väntat motstånd åtminstone vid

denna vigtiga plats, sågo med förvåning den förödande

brnnden, men vågade ej gå in i staden; ty här och der

sprang under häftigt brak det ena krigsförrådet efter

det andra i luften, kastande omkring sig kulor, gra-

nater och bomber, slutligen och med en färfärlig knall

äivenså det största kruthuset. Dagen derpå elier den

29 Juni togo ryssarna den förstörda staden i besitt-

ning och funno der 110 kanoner samt ett krutma-

gasin ännu oskadadt. Dagen var tillika Petersdagen,

den store tsarens namnsdag. Dess hödtidlighet blef

gemensamt med den hafda framgången firad medelst

ett ofTentligen afsjunget Te Deum.
Saniina dag och sedan Fredrikshamns besättning

anländt till Summa, uppbröt hela svenska hären der-

ifrån och tågade, kringsvärmad af rysska ströftroppar,

vesterut och baklänges och ända till Kymene-elf.

Man stannade först bakom tvänne de östligaste ut-

loppgrenarna, men sedermera och för yttermera sä-

kerhets ski?!! drog man sig bakom äfven den tredje

samt afbrände de gårdar och förråder, hvilka man
lemnade bakom sig.
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TJUGONDEFEMTE KAPITLET.

KRIGET MOT RYSSLAND 1742.

ÅTERTÅGET FKÄN KYMENE-EI.F TILL BORGÅ,

Det dröjde ej många dagar, innan det nesliga

återtåget ytterligare fortsattes. Rysska strandhären

anlände snart till östra sidan af Kymene-elf. Lewen-
haupt ni. n. befarade då omigen, att ficndtliga tropp-

afdelningar skulle vid Kcitis eller Anjala framtränga

öfver nämnde ström och gå förbi svenska hufvud-

hären samt borttaga förråden i Borgå och Helsing-

fors. Ryktet vilh ock veta, att finska bönder äm-
nade bränna bron öfver Kymene-elfvens vestligaste

utlopp, nämligen det vid Abborlors, för att sålunda

tvinga J^ewenhaiipt hälla stånd och försvara Jandet.

Härtill kom en annan oroande omständighet. Örlogs-

flottan hade stannat vid den sedan förra året bedröfligt

ryktbara Aspön och började snart nu som då lida af

vattenbrist och härjande farsoter, hvarlöre ock Sjö-

stierna tillkännagaf, det han snart måste draga sig

undan från dessa farvatten. Genom ett sådant återtåg

skulle landthärcn kunna äfven frän sjösidan kringgås.

Den 3 och 4 Juli höllos krigsråd härom. Budden-
brock och Freidenfclt ville stanna och försvara landet,

och den förstnäuuide var i detta sitt påstående så

envis, att det söges hafva ådragit lionom en lilhäfta-

visning af Lewenhaupt. Alla de andra röstade för

återtåg. Detta anträddes, och den 6 Juli kom hären

till Abborfors, beläget vester om det vestligaste bland

Kymene-elfvens utlopp.

Här fick Lewenhau|)t veta, att ryssarna ännu
icke gått öfver samma elf, hvarken vid Anjala eller

Keltis, och att således åtminstone för tillfället ingen
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fara hotade frSn det Iiället. Svenskarnas ställning

vid Abborfors var ock svår att angripa. Lewenhaupt
beslöt lördenskull att här fatta stånd, och som han

sade, kraftigt försvara sitt land och sin ära. Men,
efter ett par dagar Ivom frän örlogsdottan än betänk-

ligare budskap. SJöstierna inberättade nämligen, att

genom den härjande farsoten hade en stor mängd
personer dels insjuknat, dels allidit. Besättningen,

hette det, var så försvagad, att t. ex. flere fartyg

icke hade tillräckligt antal armar för att kunna
upplyfta ett tyngre ankare, utan måste vid sådant

arbete låna från andra skepp de friska karlar, som
funnos att tillgå. Det var verkligen en stor lyc-

ka, att svenska flottan icke blef i denna sin hjelp-

lösa belägenhet angripen af den nu utlupna rysska.

Men största delen af den sednares både befäl och

besättningar voro i hög grad oskickliga och ovana,

i medvetandet hvaraf de ständigt veko undan, så snart

svenska örlogsfartyg visade sig. Kännande sin egen

men icke motståndarens svaghet, höllo sig de båda

flottorna länge nog från hvarandra och i försigtig

overks;) mhet. Men eländet pä den svenska blef slut-

ligen så stort, att den <^j tordes längre stanna qvar,

hvadan Sjöstierna lät för Lewenhaupt tillkännagifva,

att skeppen måste numera ovillkorligen lemna Aspön
och begiiva sig till den längre i vester liggande Hangö-
udd; och likaså ämnade galerflottan frän Kursalo

samt från skären utanför Kymene-elf draga sig till

Pellinge utanför Borgå. Genom dessa rörelser blef

svenska hären frän södra sidan blottställd för rysska

bäde örlogs- och galerflottan och kunde ej heller sjö-

vägen erhålla tillförsel frän sina i Borgå befintliga för-

råder. I ett den 11 Juli hållet krigsråd beslöt man
fördenskull att från Abborfors draga sig till Borgå; ty

sade Didron: man skall derigenom till jäderneslandets

skydd konservera både hären och Finnland. I början

viile Buddenbrock samt några andra af befälet stå

qvar och försvara sig, också derföre, all, om man
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droge Kxy än längre tillhaka, skulle en mängd finska

soldater rymma hört. Slutligen gåfvo dock äfven

nämnde herrar sitt bifall till återtåget. J)agen derpå

eller den 12 Juli blef också denna rörelse verkställd.

TJUGONDESJETTE KAPITLET.

KRIGET MOT RYSSLAND 1742.

ÅTERTÅGET FRÅN BORGÅ TILL HELSINGFORS.

I eller kring Borgå stannade Lewenhanpt vid

pass en hel vecka, liksom ämnade han der ändtligen

fatta stånd och med vapen i hand hejda fienden.

Orsakerna till qvardröjandet voro flore. och bland andra

en från regeringen i Stockholm ankommen allvarsam

skrifvelse. De beständiga och nesliga återtågen hade

nämligen derstädes förorsakat hos alla samhällsklasser

den djupaste smärta och den liHigaste harm, samt

hos Hattarnas ledare en nedslagenliet, en rådvillhet,

som gjorde skarpt afbrott mot det förra öfvermodet.

Slutligen, och enligt Akerhielnis förslag, blef till Le-

wenhaupt alTärdad en skrifvelse med ogillande af det

sätt, hvarpå kriget blifvit fördt, och med befallning

att stanna och drifva fienden tillbaka, eller åtminstone

hindra honom från ytterligare framsteg. Detta bref

kom Lewenhaupt tillhanda vid Borgå och var väl en

\)land orsakerna, hvarlöre man här gjorde åtminstone

för några dagar ett uppehåll i det förut näsfan oaf-

brutna återtåget. Också en annan orsak uppgifves;

nämligen ett kort uppehåll i Lascys förföljande rörel-

ser. Regeringen i Petersburg hade tagit för afgjordt,

att svenskarna skulle om icke angripa Ryssland, dock

med ihärdighet och mod försvara h varje tumsbredd

af sitt eget land, och att följaktligen Lascy skulle
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under detta fälttåg kunna framtränga på sin höjd till

Kyinene-elf, hvarföre han ock fått befallning att, i

händelse han hunne till nämnde vattendrag, derstädes

stanna qvar och inliemta vidare föreskrifter. Men
när mot all förmodan Lewenhaupt vek undan från

det ena passet efter det andra, trodde sig Lascy böra

genast och utan försummelse begagna den sällsynt

lyckliga omständigheten att till motståndare hafva en

så medgörlig fältherre. Lascy ville fördenskull och

tvärtemot den gifiia föreskriften genast infalla i lan-

det vester om besagde ström. Efter någon öfver-

läggning härom och efter några förkännande ströf-

verier, beslöt han våga försöket, och några dagar

derefter fick Lewenhaupt veta, att rysska hufvud-

hären nalkades \). Beslutet att vid Borgå stanna

och försvara sig började genast vackla. En annan

oroande omständighet tillkom; nämligen att hans

troppar nyss förut erhållit uiiderrättelse om den

dä utlysta riksdagen, hvarmed följde uppmaning till

regementcrna att ditskicka hvart sitt ombud, och

häidst sådana sina kamrater, som stannat hemma i

Sverge. Men detta tilliälie att komma från det be-

svärliga cch bedrölliga kriget iakttogs af många i

lägret varande herrar, också inom högsta befälet, och

det på ett sätt och. med en ifver, som kastar skugga

på deras minne, Ofverste-löjtnanten Ungern v. Stern-

berg lyckades skaffa sig tvänne veckors tjenstledig-

het och reste derpå till Sverge, men ingen gång

tillbaka, utan stannade i Stockholm för att bereda sig

utsigt till landtmarskalks-platsen. Under riksdags-

förevändningar skyndade ej mindre än 5 öfverstar och

llere öfverste-Iöjtnanter från krigets skådeplats, så

') En annan berättelse innehåller, att Lascy fann i Fredriks-

hamn svenska bref, hvilka beskrefvo generalerna som dura-

hufvud, officerarna som odngliugar och hela hiiren såsom

oförmögen att skydda Finnland; — att Lascy sändt dessa

bref till Petersburg och i anledning deraf fått tillstånd fort-

sätta sina krigsrörelser äfveu vester om Kymeae-elf.
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att pä slutet måste regementerna föras af majorer

och kaptener, hvilkon företeelse än mer ökade härens

nedslagenhet och missnöje. En tredje olycka var,

att finnarna, både soldater och befäl, blefvo mer och

mer förbittrade på Lewenhaupt, hvilken först mot
innevånarnas vilja tillställt detta krig, och sedermera

icke gjort ett enda allvarligt försök att mot de fram-

manade fienderna skydda det arma landet och dess

arma bebyggare. Denna sinnesstämning, detta knorr

började låta höra sig redan vid återtageCi från Fre-

drikshamn, och det ökades i styrka för hvarje gång,

hären drog sig tillbaka, och för hvarje finskt land-

skap, som derigenom lemnades till värnlöst rof åt

fienderna. Följden blef, att finska krigsfolket hoptals

rymde från svenska lägret och återvände till sina

hemorter, först Karelen, derpå Savolax och seder-

mera likaså Nyland och Tavastland, allt efter som
dessa landsorter, den ena efter den andra, blefvo af

den tillbaka \ikandc F^ewenhaupt öfvergifna. När han

en gång lofvade de återstående finnarna att stanna

och försvara sig, visades deröfver mycken glädje; ea

bland dem svarade dock: >Gud (/i/re det hade skelt

förul, så hade vi sluppil mycket hesvärn Emellertid

och tvärtemot nämnde löfte stannade Lewenhaupt in-

gen enda gång, och gjorde ej heller något enda all-

varligt försök till landets försvar, hvadan och till följe

af rysska utliggare och deras hviskningar missnöjet

ständigt växte och utbredde sig bland alla de finska

regementerna. En fjerde hotande omständighet var,

att svenska örlogsflottan, i stället för att skydda

landthären, begärde från densamma manskap till för-

stärkande af sin egen glesnade besättning, och att

den tillika numera verkligen dragit sig tillbaka till

den långt vesterut belägna Hangö-udd, hvarigenom

Helsingfors blottställdes för den mer och mer upp-

muntrade rysska Oottan. Af dessa anledningar, och

i synnerhet för att skydda nämnde stad och dess för-

råder, drog sig nu Lewenhaupt den 28 Juli tillbaka
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från Borgå och till trakten af Helsingfors. På något

afstånd Iramför sistnämnde stad sökte han till dess

försvar intaga några lägerplatser än vid Helsinge-

malm, än vid Domarby. Under dessa rörelser såg

man honom på de ställen, som af ryssarna beskötos,

rida i kulregnet fram och tillbaka insvept i en hvit

kappa, hvars färg skulle ådraga honom fiendernas

uppmärksamliet. Man trodde sig förstå, att han, för-

utseende fälttågets olyckliga slut och sitt eget blif-

vande ansvar, Önskade genom krigarens död göra ett

skit på sin egen oro, i någon mån nedtysta det från

alla håll hotande klandret.

Den sist begagnade lägerplatsen, den vid Do-
marby, befanns snart serdeles otjenlig; ty marken
var sumpig, och fältet kunde dessutom bestrykas af

kulorna från ett batteri, som fienden började anlägga

på en närbelägen höjd. Oerföre, och emedan Lewen-
haupt befarade att blifva förekommen, beslöt han sig

till det sjunde och sista återtåget, nämligen från Do-

marby till Helsingfors. Det var den 11 Augusti som
detta skulle verkställas. Tåget var vådligt; ty det

kunde af ryssarna beskjutas från bemälte höjd; men
en tät morgondimma skylde och skyddade företaget,

och svenskarna lyckades att med ringa förlust uppnå

sitt mål. Stadens belägenhet var i några hänseenden

fördelaktig; ty den försvarades på sjösidan af svenska

galererna och på landsidan af några nyss anlaggda

förskansningar. Der samlade munförråd voro ock

betydliga nog. Men i andra hänseenden förekom mo
hvarjehanda i)etänkligheter. Stadens läge på en haifö

gjorde, alt hären kunde derstädes lätt nog af fienden

innestängas och i längden uthungras. Bristen på

foder var redan nu så stor, att Lewenhaupt lät ned-

sticka en hop hästar, som ansågos vara umbärliga.

I staden rådde dessutom en olycklig sinnesstämnins^,

och mänga dess innevånare hade längesedan flytt

undan till Sverge eller till Finnlands aflägsna antin-

gen skogar eller skär. Sinnesstämningen inom trop-
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parna, redan förut ganska betänklig, blof nu till följe

af härens belägenhet mer och n)er hotande. Man
hade trott sig i händelse af behof kunna när som
häldst aftåga till Åbo. Men snart försvann detta hopp.

Till rysska lägret kom nändigen en bondV, som gaf

anvisning pä en fordom af tsar Peter uppröjd geti-

stig, på hvilken några i trakten af Helsinge stående

rysska troppar lyckades framtränga till Hopplaks och

besätta^ den der förbistrykande vägen från Helsingfors

till Abo, hvarigenom svenska hären verkligen bief in-

stängd på den halfö. der lörstnämnde stad är belägen.

Dessutom och liksom förut lät Lascy till de åter-

stående finska regementerna sända uppmaningar att

Öfvergifva Sverges fanor och Svcrges krona och söka

skydd under Ryssland; uppmaningar, hviika under då-

varande förhållanden måste inverka på månget sinne.

Älven bland svenska soldaterna rådde stort missnöje.

I bref till hemorten uttalade flere bhind dem sitt

förakt för generalerna och sin önskan, nära nog sitt

beslut att icke längre tjena under sådant öfverbefäl.

Enligt sägen kom en dag till rysska lägret en svensk

soldat. Keith trodde honom halva rymt och frågade:

är del slor brisl i svenska lä(jret? Soldaten svarade:

nej! icke på lifsmedel, men på generaler. — Uvad, frå-

gade Keith, aro de alla hemresUi eller döda? — Nej,

svarade soldaten, men de duga Ull ingenting. Kam-
raterna hafva derjör skickat mig hit för atl få byta

generaler med ryssarna. Få vi det, och blott på 24
timmar, så skola ej 24 ryssar komma med lifvet här-

ifrån. Keith skrattade, gaf karlen en rubel och bad
honom dermed gä till Helsingfors och dricka sina

generalers skål.

Sinnesstämningen bland officerarne sjelfva var

kanske än mera belänklig. De flesta längtade efter

tillialle, finnarna att rymma, svenskarna att dagtinga,

båda att få återvända till sina hem. Man höll öfver-

läggningar härom och ämnade genom en serskild be-

skickning uppmana Lewenhaupt till dagtingan och det
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på några af officerarna sjelfva iippprjorda villkor. Denna
åtgerd, som innebar ett slags myteri, afstyrdes dock

af Bousqiiet, af Didron och af den till hären komne
Nolcken. Men dagen derpå den 17 Augusti anlände

frän Lascy både underrättelse om Nyslotts eröfring

af ryssarna samt anbud om dagtingan på ungefär

samma villkor, som officerarne föreslagit; och man
misstänkte en hemlig mellan dem och honom upp-

gjord öfverenskommelse. Lewenhaupt sammankallade

befälet till krigsiåd. Bousquet ville då med svärd i

hand gå mot fienden, likaså Buddenbrock; men de

(lesta ansågo hären for svag, för oenig, för ovillig,

och man beslöt i stället begära några veckors vapen-

hvila för att under tiden skaffa sig ytterligare före-

skrifter från Stockholm. Denna begäran, hvilken tyd-

ligen afsåg endast svenskarnas fördel, bief af Lascy

aisiagen. Huru saken sedermera afgjordes, kan läsaren

se af nästa kapitel.

TJUGONDESJMDE KAPITLET.

KRIGET MOT RYSSLAND 1742.

LEWENHAIPT OCH BUDDENBROCK ÅTERKALLAS TILL

STOCKHOLM, OCH SVENSKA HÄREN DAGTINGAR 1

HELSIiGFORS

Hvad skulle nu Lewenhaupt företaga? Dock han

befriades snart från alla bekymmer om den sa-

ken. Regeringen i Sverge insåg slutligen, men ty

värr alit för sent, huru oundgängligen nödvändigt det

Tar att taga öfverbefälet från en person, som visat

sig till dess förande så i alla hänseenden oduglig.

DerfÖre sändes nu till Helsingfors konungens befall-

ning, att Lewenhaupt och, besynnerligt nog, äfven
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Buddenbrock skulle återvända samt redovisa för hä-

rens belägenhet och för sina vidtagna åt^erder. I

ett krigsråd af den 19 Augusti underrättade Lewen-
haupt det öfriga befälet härom, hvarpä han och Bud-
denbrock nedlade sina befattningar samt anträdde

resan till Stockholm.

Ingen i Svcrge varande general hade velat åtaga

sig det efter Lewenhaupt ledigbMfna öfverbefäiet. Re-
geringen måste dertill välja, dertiil befalla general-

major Bousquet; ehuru denne var 78 år gammal
och tillh'irde reformerta trosbekännelsen, hvilken sed-

nare omständighet, enligt dåvarande tidsanda, utgjorde

ett betänkligt hinder. Han hade sjelf gerna velat

afsäga sig; men hann det ej, ty faran stod öfver huf-

vudet; och fick det ej, ty befallningen var ovillkorlig.

Han måste mottaga uppdraget; men det skedde un-

der den djupaste sorg och förtviflan. Sorglig och

förtviflad var ock hans och härens belägenhet. Krigs-

råd hölls; — några ville fakta, de flesta dagtinga.

Sådana, som tänkesätten voro inom både svenska och

finska regementerna, kunde dock ingen strid med hopp
om framgång vågas, och rysska örlogsllottan nalka-

des för att äfven från sjösidan afskära all tillförsel,

all hjelp, all undflykt. Bousquet vred händerna och

ryckte af sig peruken, samt trampade på den under
utrop af den bittraste harm, den djupaste smärta.

Men ingen räddning återstod, ingen annan än den
sorgliga, den nesliga af en dagtingan med fienden.

Man måste beqväma sig dertiil, och öfverenskcm-
meisen afslutades den 24 Augusti, pä dagen je:nnt

två månader sedan återtåget började genom Frö-
bergs tillbakavikande från Mendolaks. De villkor,

Bousquet erhöll, voro, att svenska krigsfolket och
de finnar, som så önskade, skulle med vapen, fanor,

spel och tross få medelst i hamnen liggande fartyg

återvända till Sverge; — att de krigare, som ej kunde
rymmas på skeppen, skulle få återvända landvägen
norr om Bottniska Viken; — att de finnar, som ville
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qvarstanna, skulle få till sina hemorter återgå, sedan
de allemnat vapen och fanor; — och att alla i Hel-
singfors varande krigs-, mun- och foder-förråd skulle

åt ryssarna öfverantvardas.

Under då varande omständigheter ansågos dessa

villkor vara för Sverge mycket fördelaktiga; ty dess

troppar kunde nu återkomma till fäderneslandet i

stiiilet för att hlifva i Helsingfors instängda, uthung-
rade och till krigsfångar tagna, hvilket allt hade eljest

och snart nog blifvit deras än sorgligare öde. Mänga
ryssar påstodo fördenskull, att Lascy varit alit för

släpphändt; och när han sedermera i det närmaste
höll sina löften, blef detta som en öfverflödig sam-
vetsgninnhet ytterligare klandradt af de råare ryssar,

som ännu (jvarhängde vid lörra tiders vilda och sam-
vetslösa statskonst. Men Lascy påmijte om den
gamla regel, som bjuder att för hvarje flyklande fi-

ende bygga en gyllene bro! Han påminte ytterligare

om de nära nog Ma stora stridskrafterna, svenskar-

nas omkring 11,000^) ryssarnas 10.000 man; och,

hette det vidare, ifall man med härda villkor drif-

vit dessa 11,000 till gemensam förtviflan, torde man
ock hafva drifvil dem till enighet och gemensamt för-

svar och till en strid, hvars utgång kunnat blifva

oviss. Derjemnte skickade Lascy till Petersburg en

stor hop fanor, standarer, kanoner och andra seger-

tecken, tagna från svenskarna, och på samma gäng

en underdånig lyckönskan till den oväntadt stora

framgång, kejsarinnans vapen vunnit, Elisabet sva-

rade med att godkänna och berömma alla hans åt-

gerder i afseende pä såväl krig som dagtingan.

Svenska härens öde blef fortfarande gnnska sorg-

ligt. De sjuka, troligen ett stort antal, tyckas hafva

stannat i Helsingfors. Af den styrka, som stod un-

der vapen, anträdde genast hvar aldelning sitt återtåg.

Finnarna, de utgjorde mellan 3- och 4000 man,

Ett stort antal sjuka, oräknade.
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begagnade den af Lascy erbjudna tillåtelsen och af-

lemnade fanor och vapen samt återvände till sina

boställen och rotar. Svenska rytteriet, 12—1400
man starkt, fick ej rum på fartygen, utan tågade un-

der öfverste Freidenfelt uppefter stranden af Bott-

niska Viken och till Wasa, hvarifrän manskapet blef

mot slutet af Oktober öfverskeppadt till Umeå eller

väderdrifvet till Hernösand. Hästarna hade till stort

antal stupat pä vägen och de öfverblifna måste qvarlem-

nas i Finnland. Svenska fotfolket, ungefär 5 eller 6000
man, blef i Helsingfors inskeppadt på galerer och

andra fartyg och afseglade derifrån till Stockholm.

Under färden genonv den närmsta skärgården blef det

till afsked från Finnland helsadt med dänel af de seger-

och glädjesal v^or, som ryssarna i Helsingfors afsköto.

Till följe af motvindar varade sedermera hemfärden
i nära 4 veckor. Manskapet led derunder af sjösjuka,

trängsel och dålig föda, snart ock af en svår rödsot.

Hopar af lik »utkastades i hafvct eller på skären. De
flesta soldater, som återkommo till Stockholm, voro

i ömkligt tillstånd, många döende, många döda. Man
såg hopar af lik uppkastade på stranden, hopar af

sjuklingar liggande natten öfver på gatorna.

Enligt gjordt öfverslag hafva under åren 1739

—

1742 blifvit till finska landthären öfverförda vid pass

18,000 svenska krigare, af hvilket antal troligtvis

blott 6 eller 7000 kommit tillbaka. Af de saknade

11 till 12000 hade blott en ringa del fallit för fien-

dens vapen, de öfiiga deremot för brist, vanvård och

farsoter. Huru stor förlust, finska regementerna lidit,

kan i anseende till deras hemliga och oordentliga af-

vikande icke beräknas. ^

') Dansk. min. br. Rådsprot. Vetensk. Akad. bibli-
otek. Voltemats anekdoter. Uppsal. Akad. Bibi. Sven-
ska Sami. Nolckens skrifter. Kassel Landas bibliotek-
Geschichte Schwedens t. Stoepler.

FnjxelU Ber. XXXV. 15
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År 1742 liksom 1741 uträttade svenska örlogs-

och galerflottorna ingenting; men ledo, i synnerhet

den förra, af härjande farsoter. De återvände slut-

ligen till hemlandets hamnar, utan att en enda gång

hafva ens försökt att mäta sig med fienden.

TJUGONDEÅTTONDE KAPITLET.

KRIGET MOT RYSSLAND 1742.

FINNLAND ÖFVERSVÄMMAS AF RYSSARNA.

Biand de Hattpartiets ledare, som ifrigast yrkade

pä krig mot Ryssland, var Stjernstedt den ende, som
sedermera vid krigets utförande ådagalade mod och

kraft, och hans landshöfdinge-döme Nyslotts län, den

enda ort, der ryssarna rönte något kraltigare mot-

stånd, I nämnde sin befattning ådagalade Stiernstedt

mycken verksamhet och tillika mycken förmåga att

upplifva soldaterna till tappert motstånd och innevå-

narna till betydliga gåfvor, större eller mindre efter

förmågan; de fattigare till åtminstone hvar sin kanna

säd, de rikare ^iil än större, stundom undransvärdt

stora uppofTringar. ^) En bonde vid namn OfTan skall

t. ex. hafva anskaffat icke mindre än 50(?) trosshä-

star. På sådant sätt lyckades ock Stjernstedt att

slå tillbaka ryssarnas första angrepp. Men kort der-

efter fick man veta, huru hufvudhären drog sig bak-

länges först från Fredrikshamn och sedermera från

Kymene elf. I stället för mod inträdde nu en städse

') Vår här och annorstädes gjorda teckning af Stjernstedt är

grundad på innehållet af de vanliga och de flesta källorna. I

Uppsala Rosenhanska samlingen finnes dock eu skrift, som
anklagar honom i egenskap af landshöfdinge för egennytta,

egenmägtighet och våldsamt uppförande mot läaets såväl

allmoge som lägre krouoiietjeniug.
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växande modlöshet. Snart nalkades ock rysska truj)-

])ar till TVyslott, ortens enda men svaga fästning.

Bedan i början af Aug. måste den öppna sina por-

tar, hvarefter allt motstånd var förgäfves, och Stjern-

stedt återvände till Sverge.

Det södra och medlersta Finnlands enda återstå-

ende lörsvarspiinkt var nu mera Tavastehns. Men
frän Fredrikshamns-trakten alskickade Lascy några

iioppar mot den lilla i sig sjelf obetydliga fästningen.

Vid underrättelsen om deras annalkande och tillika

om Lewenhaupts oupphörliga återtåg, rymde en sä

stor mängd af besättningens soldater, att blott G6 åter-

stodo. De qvarblifna olficerarne skickade då till Lascy

en skriftlig förklaring af innehåll, att, emedan Gud öf-

verhopat liysskaids segrande vapen med sä mycken
välsignelse, hade fmska folket denitl en kraftig uppma-
ning ock ett gilltigt skäl till underkastelse under Ryss-

lands spira; att kommendanten och officerarne på Ta-

vastehus fördenskull hvarken ville eller borde genom
ändamålslöst , motstånd gifva anledning till soldaternas

och stadens förderf, ulan anhölle i all ödmjukhet

om den lyckan att fä erkänna hennes majestät, Ryss-

lands kejsarinna, såsom äfcen deras nådiga öfverhet.

Anbudet blef naturligtvis mottaget.

I hela Finidand fanns numera icke en enda

tropp, som kunde ens bjuda till att göra ryssarna

motstånd. Från Sverge blef ej heller för sådant än-

damål någon krigsstyrka ditsänd; ty man nödgades

i stället tänka på försvaret af egna kuster. Utan

något hinder framträngde således ryssarna ända upp
till Torneå. 1 November vågade väl Freidenfelt att

från Vesterbotten företaga ett ströltåg mot Kemi och
han tillfogade der stående fiender någon förlust. Men
vinterns styrka och de svenska tropparnas svaghet
tvungo honom snart att inställa sina rörelser; och pä
ilotta sätt slutade lälttåget 1742.

Hela Finnland var således lör tilifäilet i ryssar-

nas våld. Att det skulle äfven för framtiden d( r
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qvarstanna, var bland finnarna de flestas öfrertygelse

och mångas önskan. Vi hafva redan berättat, huru

missnöjda de voro med det sätt, hvarpå kriget både

beslöts och fördes; likaså hur under återtåget från

Fredrikshamn till Helsingfors den ena finska troppen

efter den andra i hemlighet öfvergaf svenska lägret.

Dessa tänkesätt trädde efter dagtingandet i Helsingfors

än tydligare i dagen. När under förra kriget ryssarna

(ifversvämmade landet, hade en stor skara infödda

finnar begifvit sig undan till Stockholm. Men de, som
nu flydde i sådan rigtning, voro i synnerhet ämbetsmän
och personer af svensk börd; finska infödingarna stannade

för det mesta i sin hemort. Många bland dervarande

allmoge visade ock större benägenhet för ryssarna än

för svenskarna, och lemnade hvarjehanda upplysningar

häldre åt de förra än ät de sednare. När svenska

hären inslängdes i Helsingfors, kommo finska bönder

till landshöfdingen i Abo och fordrade på stället be-

talning för kronoskjutsar och leveranser; ty de togo

för gifvet, att Finnland skulle afträdas åt rysska kro-

nan-, och de ville passa på och uttaga sina fordringar

hos den svenska, medan något tillfälle dertill ännu
stode dem öppet. Andra, som under krigsrörelserna

gömt undan sin egendom i aflägsna skogar eller på
öde skär, förde den efter uppgifvandet af Helsingfors

hem igen i förhoppning att under ryssarnas välde

och enligt deras löften åtnjuta säkerhet. Några åländ-

ningar hade ämnat fly öfver till Sverige och redan pä sina

skutor inskeppat hvarjehanda lösegendom. Men efter

närmare besinning stannade folket qvar, och aflade

på Castelholms slott sin formliga trohetsed mot Ryss-

land och mot dess kejsarinna.

Åtminstone i början ämnade ock rysska regerin-

gen behålla så mycket möjligt af Finnland, och den

sökte för sådant ändamål vinna innevånarnes tillgif-

venhet. 'Generalerna ålades att behandla dem med
rättvisa och mildhet. Straxt efter eröfringen af Hel-

singfors måste ock rysska soldater återlemna en hop
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boskap, som de tagit från landtfolket, och man
strafTade strängt de krigare,^ som ertappades med
plundring eller stöld. I Åbo fördes öfverbefälet

af general Keith, och det med så mycken ordning

och rättvisa, att hans namn lefde der i tacksamt

minne. I Österbotten, hvarest år 1714 rysska gene-

ralen Tzekin huserade med den omenskligaste grym-
het i), stod nu en general-major Kindermann, hviiken

för att kunna med så mycket mer rättvisa styra lan-

det öfvcriemnade en del af förvaltningen åt innevå-

narna sjelfva. För den stränga krigstukt, hvarmed
han skyddade folket mot de rysska husarernas öfver-

våld, fick han af dessa sed na re tillnamnet : »ös^ej-Ao?/-

ningarnas Gud». Finnland ålades väl att underhålla

der förlaggda rysska troppar, en börda, som var tung

nog; men å andra sidan skänkte Elisabet åt de fatti-

gare orterna mjöl till föda och spannemål till utsäde.

l)et sågs tydligen, att Ryssland ämnade genom ord-

ning och välgeiningar befästa sitt välde ölver den så

oförmodadt gjorda landvinningen. Också lät under
hösten 1742 den betydligaste delen af Finr)lands inne-

vånare bland andra ock des? krigare förmå sig att genom
formlig trohetsed erkäiuia Rysslands kejsarinna son»

sin öfverhet. Många älven blandde Finnlandsinnevånare,

som flyktat undan till Sverge, vände hösten 1742 till-

baka till sina hemvist, sedan de nämligen erhållit under-

rättelse om den ordning, som der af rysska ämbets-

männen upprättshölls. Det syntes för dem och för de
flesta föga troligt, att landet skulle någonsin blifva

med Sverge återförenadt. Snarare och lättare, än

någon kunnat förmoda, tycktes således gå i fullbordan

danska sändebudets år 1739 yttrade ord: -) svenskarna
vilja nödvändigt hafva krig emot Ryssland för ad ja

återtaga sina förlorade öslanhafslxinder ; men kriget

torde slutas så, att de förlora äfven Finnland. ^)

') 25. 138.

') 34. 95.

^) Rädsprot. Nov. 1742. Uppsala Ak. Bibliotek. Sv.

Sami. Vol 6. Nolckeu» berättelse och bref.



230

TJUGONDENIONDE KAPITLET.

KRIGET MOT RYSSLAND 1743

utmärkte sig genom betydliga rustningar och obe-

tydliga rörelser, och det å båda sidor. Rustningarna

voro stora, ty man ville skrämma sig till en god

fred; rörelserna blefvo obetydliga, ty man lörutsåg

eo snar fred.

De stora rustningarna fordrade stora bevillningar

och starka rekryteringar, betungande för båda folken

;

men isynnerhet för det svenska, hvilket, i sig sjelft det

svagare, ännu led genom den afmattning, de förra

krigen efterlemnat. Det nu pågående hade blil-

vit framkalladt förnämligast af adeln, och inom adehi

förnämligast af Hattarna. Med känsla häraf visade

ock både ståndet och partiet mycken beredvillighet sami

mycken och berömvärd sjelfuppofTring. Några bland

Hattarnas mest framstående personligheter, en Lager-

crantz och Löwenhielm. föreslogo, att till statens lättnad

skulle enhvar ienmn hälften af sitt silfver och betydliga

delar af sin öfriga förmögenhet. Flere dessas parti-

vänner, t. ex. Coyet, Cronhiort och Henning Gyllen-

borg instämde; men förslaget kunde ej genomdrifvas.

Bönderna i synnerhpt visade mycken obenägenhet för

så väl gerder som utskrifningar. Man ville der-

före, att konungen skulle genom tryckta kungörelser,

meddelade från predikstolen, uppmana dem att med
allvar och kraft bidraga till det nödställda fäderneslandets

försvar. Siutligeji lyckades man ock skada medel tiii

några rustningar i sig sjelfva icke obetydliga, men för

det afsedda målet, svenska kusternas försvar och

Finnlands ätereröfring på långt när icke starka nog.

Finnlands återerÖfring? — Man talade verk-

ligen om ett sådant försök. Uppbragt öfver det sätt.

hvarpå förra årets här blifvit af Levenhaupt för-
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störd, vilie konung Fredrik omigen och nu med myc-

ken envisliet sjelf uppträda i spetsen för tropparna.

Många gillade förslaget, och våren 1743 tvistades myc-

ket om valet af den person, Diiring, Hamilton eller

Rosen, som skulle under honom iöra befälet. Vid

dessa återeröfrings-planer tog man ock i beräkning

den för Sverge gynsamma förändring, som vintern

och våren 1743 visade sig i finnarnas tänkesätt. Vid

denna tid begynte man näml. förutse, att Elisabet af

välvilja för Sverges tillämnade tronföljare Adolf Fredrik,

skulle återlemna största delen af Finnland. Ryssarna

började fördenskull behandla denna sin eröfrir;g med
ojemnförligt större hårdhet än hittills, hvilket snart

återuppväckte finnarnas gamla hat mot fienden i öster,

och deras gamla kärlek till moderlandet i vester.

Oviljan växte till följe af ett bland allmogen utkom-

met rykte; nämligen, att ryssarna ämnade vid landets

utrymmande nedhugga den fullväxta manliga befolk-

ningen samt bortföra qvinnorna och barnen. Här och

der förehades ock hemliga planer att under ledning

af presterna och med stöd af hemkomna soldater

tillställa en uppresning samt döda eller fördrifva alla

i landet varande ryssar. Man väntade dervid biträde

af Freidenfelt i) som skulle öfver Torneå inrycka i

Österbotten. Men på en dennes sjöresa mellan Umeå
och Kemi blef fartyget af stormar och drifis krossadt,

och den tappre mannen fann sin graf i vågorna.

Detta inträffade i början af Maj. Uppresnings-

planerna afstannade vid hans frånfälle, och kunde
svårligen återupptagas, emedan nöden i Österbotten

blef så stor, att hrarken rysska eller svenska troppar

ville utsätta sig för en derstädes hotande hungersdöd.

Till följe af dessa olyckliga omständigheter, samt af

brist på medel, af fruktan för dalkarlsupproret, af

ovisshet om tronföljden och af förhoppning om snar

M Sid. 227.
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fred öfvergaf man numera hvarje tanke på väpnad

återeröfiing af Finnland.

Så mycket ifrigare sökte man skydda svenska

kusterna mot den fiendtliga galerflottan och mot dess

möjliga härjningsförsök. Till de mest hotade punk-

terna och i synnerhet till Stockholm blefvo troppar

sammandragna. För att tillika så mycket möjligt af-

lägsna fienderna och faran, blef redan i Apjil svenska

galerflottan under Falkengren skickad till Åland, ocli

den lyckades verkligen fördrifva alla der varande rys-

sar. Den styrde sedermera mot en mindre fiendt-

1ig galerflotta, som under Keiths befäl låg i Korpo

ström, men 'detta anfall blef med någon förlust

tilibakaslaget. Sedermera kom svenska örlogsflottan

under amiral Utfall och lade sig vid Hangö-udd

för att stänga vägen för den stora rysska galer-

flottan, hvilken utom de mindre fartygen räknade

48 1) kölar, och anförd af Lascy, ämnade sig vester

ut, för att i förening med den mindre rysska ga-

lerflottan under Keith angripa de svenska kusterna,

nu likasom 1719. Lascy hade ock hunnit till viken

Tverminne, öster om nämnde udde; men blefdertills

vidare hejdad af Utfall. Då nalkades rysska örlogs-

flottan liksom för att erbjuda strid, hvarföre ock

Utfall afiägsnade sig från stranden för att ute pä haf-

vet gå sin nya fiende till möte. Men liksom under

hela detta krig, undvek rysska örlogsflottan också denna

gång hvarje afgörande vapenskifte. Lascy deremot

begagnade genast tillfället af svenska örlogsflottans

frånvaro samt af en uppstigande tjocka, och rodde med
den stora rysska galerflottan förbi Hangö-udd och in

i den bakom liggande vestra skärgården, alltsammans

ungefär på samma sätt som år 1714 ~) och derpå

förenade han sig med de rysska galererna under

Keith, så att han numera fick under sitt befäl 70 ^)

') Andra uppgifya mycket högre siffror.

2) 25. 140.

^) Några uppgifva ett än större antal.
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fartyg med' ombord varande kanske 20,000 man.
Falkengren och hans mycket underlägsna styrka

af vid pass 20 galerer m^åste vika undan till Wnx-
holmen. Lascy återtog Åland och föi beredde mot
Sverges nu mera nästan värnlösa skärgårdar ett an-

grepp, hvilkct dock lörekoms genom underrättelse om
den just i samma dagar aislutade freden, i)

TRETTIONDE KAPITLET.

»ARMASTE FÖLJDERNA AF FÄLTTÅGEN 1741—1743.

De mycket invecklade underhandlingar, som för-

beredde freden 1743, skola framdeles beskrifvas i

sammanhang med andra dermed förknippade tilldra-

gelser. Här och till afslutande af berättelsen om sjelfva

fälttågen må vi i korthet påpeka dessas närmaste och

vigtigaste följder.

Förlusten af krigare, både svenskar och finnar,

har man beräknat till 36,000 man -j. Derjemnte mär-
kes den till siifertalct okända men säkerligen mycket
stora förminskning, som Sverges och Finnlands öfriga

befolkning led till följe af de smittsamma sjukdomar,

som kriget alstrade och krigsfolket kringförde. Det
omtalas nämligen, huru Nyland, Åland, Helsingland,

Nerike och Östergötland hemsöktes af dylika farsoter,

och Uppland serskildt af den så kallade Uppsala-febern

;

allt följder af det olyckliga kriget.

') Kongl. Bibi. Manuskript. Magnus v. Celses Svenske män»
minnen. Fol. — och Adelns protokoll från Ang. 1742 till Sept.

1743. 4:0. Uppsala Stierneldska Samlingen.

*) Danska min. bref. d. V-f September 1743, enligt, som
der säges, Hemliga Utskottets beräkning. Andra uppgifva

50,000 man, måhiinda inberäknande dem, som af farsoter

blefvo bortryckta under resan eller efter hemkomsten till

fäderneslandet. Andra uppgifva, att ensamt pä flottorna för-

lorades 25,000 man.
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Förlusten i fartyg steg till två örlogsskepp och

fyra galejor.

Föricsten i krigsförråd, kanoner, fanor, standarer

m. m. var säkert ganska stor. Vi känna likväl icke

beloppet.

Förlusten i penningar, d. v. s. kostnaderna för

kriget beräknades till 10, nära 11 millioner d. s. ')

Derjemnte måste svenska statskassan först skafla un-

derhåll åt mänga från Finnland komna flyktingar, och

sedermera betydliga understöd åt den till Sverge åter-

lemnade och dä omigen utarmade landsorten; samt
slutligen underkasta sig en annan ganska kännbar
förlust, nämligen att från Finnland få uppbära under

krigsåren 1742 och 1743 liögst obetydliga, och under
åren 1744— 1749 blott haifva skattebidrag; till följe

det första af ryssarnas herravälde öfver landet, det

sednare af den haifva skattefrihet, som måste åt dess

innevånare beviljas. Också inom Sverge blef man
tvungen att vid skatte-uppbörden iakttaga mycken var-

samhet, mycken efterlåtenhet, i anseende till både

landets nöd och folkets missnöje. -)

Förlusten i område var ej ringa. Sverge måste
afträda betydligaste delen af det dittills varande svenska

Karelen och de tre gränsfästningarna Fredrikshamn,

Willmanstrand och Nyslott samt herraväldet öfver

den stora sjön Sainia och dess handelsrörelse m. m.
Förlusten i krigsära kan icke beräknas. Svenska

fälttåget 1742 var ett bland de ömkligaste, de skam-
ligaste uppträden, krigshistorien vet att omtala.

Förlusten af sjelfförlroende och mod hade ock

') Enligt Nordencrantz Tankar om Hemligheter. 2. 85. Sum-
man uppgifves der till 2,888,053 franska underhallspenningar

och 7,903,065 svenska medel, eller tillhopa 10,851,118 allt

d. s. G. Bonde säger 13,000,000 d. s. Danska min. brcf.

d. YT Sept. 1743 uppgifver kostnaden enligt Hemliga
Utskottet till 307 T:r Guld s. m., d. t. s. 30,700,000 d.'s.

eller 12,000,000 danska riksdaler.

') Radsprot. hösten 1743.
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kunnat blifva en det olyckliga krigets olyckliga följd;

emedan dessa känslor blifvit anlitade och förbrukade

i förväg och utan behof, samt förlöjligade genom öf-

verdrifter och skryt. Rysslands uppförande 1744

—

1746 gaf dock ät svenska folkets sjelfkänsla och mot-
stånds-krafter en snar och kraftig väckelse.

Förlusten i anseende och sjelfständighet blefdock

omätlig. För att erhålla fred måste svenska folket

underkasta sig den förödmjukelsen att till tronföljare

välja icke någon bland de furstar, "det sjelft önskade,

utan den, som rysska hofvet föreskref; — och Sverges

regering måste ytterligare underkasta sig den för-

nedringen att begära Rysslands hjelp till upprätthål-

landet af samma val; — ja att till sitt skydd verkligen

inkalla och inom gamla Sverges gränsor mottaga en

dylik ryssk troppstyrka. Vi nödgas att framdeles

utförligare omtala det motbjudande uppträdet.

Sådana blefvo de närmaste följderna af det krig,

som Hattarna hade genom sju års oupphörligt fort-

satta sträfvandeij och stämplingar lyckats framtruga,

och hvilket, enligt deras upprepade försäkringar, skulle

återförskaffa en stor del af de förlorade östanhafs-

iänderna, befria Sverge frän allt beroende af Ryss-

land, ja, helt och hållet tillintetgöra sistnämnde rikes

öfverväldo i Norden.

Samma krig efterlemnade ock andra, dels sorg-

liga, dels skickelsedigra följder; vi mena e/i;errå7fm'n^('«

med Hatlparliet och med generalerna, dalkarls-upproret,

tronföljarevalet samt dy.iingarna efter stormen. Dessa

företeelser voro dock af så stort omfång och så mång-
sidigt innehåll, att de hvar fÖr sig fordra en utförli-

gare beskrifning och fördenskull måste till nästa del

af vårt arbete uppskjutas.

-'^V<G^-
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